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Pakeitimas 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 376
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 

Išbraukta.
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įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Or. en

Pagrindimas

Visi šioje direktyvoje atsispindintys sprendimai yra itin politinio pobūdžio. Visi pakeitimai 
turi būti daromi vadovaujantis įprasta teisėkūros procedūra.

Pakeitimas 377
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 

Išbraukta.
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išrūkose.

Or. cs

Pakeitimas 378
Sergej Kozlík

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 379
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 

Išbraukta.
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kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Or. en

Pakeitimas 380
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 

Išbraukta.
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išrūkose.

Or. en

Pagrindimas

Tai – esminė direktyvos nuostata, todėl jai neturėtų būti taikomi Komisijai suteikti įgaliojimai.

Pakeitimas 381
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu Komisija bus įgaliota priimti deleguotuosius aktus dėl didžiausio leidžiamo medžiagų 
kiekio, ji gali vienašališkai iš esmės pakeisti direktyvą, todėl bet kokie tolesni didžiausio 
leidžiamo medžiagų kiekio pakeitimai turėtų būti daromi pagal bendro sprendimo procedūrą.
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Pakeitimas 382
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 3 dalyje yra esminių direktyvos nuostatų, todėl ji nepriskiriama deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 383
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.

Išbraukta.
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Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Or. da

Pakeitimas 384
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
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Or. de

Pagrindimas

Didžiausio leidžiamo medžiagų kiekio tabako gaminių išrūkose nustatymas yra vienas iš 
pagrindinių šios direktyvos elementų; tai turėtų nustatyti abu teisės aktų leidėjai, o ne 
Komisija deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 385
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.

Or. de

Pakeitimas 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.

Or. it

Pagrindimas

Esminiams direktyvos aspektams derėtų taikyti įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 387
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
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medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Or. de

Pakeitimas 388
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.

Or. es

Pagrindimas

Didžiausio leidžiamo kiekio pritaikymo negalima laikyti vien techniniu klausimu, kuris gali 
būti sprendžiamas priimant deleguotuosius aktus.
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Pakeitimas 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.

(Aiškumo sumetimais ši dalis padalyta į 3 
ir 3a dalis.)

Or. it

Pakeitimas 390
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
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nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais siekiama pagal įprastą
teisėkūros procedūrą priimti bei pritaikyti 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį 
cigarečių išrūkose ir kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose, kuris pastebimai 
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako gaminių poveikį, 
palyginti su toksiškumo ir priklausomybės 
sukėlimo gebos riba, atsižvelgiant į 1 
dalyje nurodytą dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekį išrūkose.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant priimti šį didžiausią leidžiamą kiekį turėtų būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra, 
o ne Komisijos priimami deleguotieji aktai.

Pakeitimas 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgdama į sutartus tarptautinius 
standartus ir remdamasi mokslo įrodymais 
Komisija gali siūlyti priimti bei pritaikyti 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį 
cigarečių išrūkose ir kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose, kuris pastebimai 
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako gaminių poveikį, 
palyginti su toksiškumo ir priklausomybės 
sukėlimo gebos riba, atsižvelgiant į 1 
dalyje nurodytą dervų, nikotino ir anglies 
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priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

monoksido kiekį išrūkose.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad Komisija ir valstybės narės didžiausių dervų, nikotino, anglies 
monoksido ir kitų medžiagų kiekių deleguotaisiais aktais negalėtų pakeisti 
nepasikonsultavusios su Europos Parlamentu. Iš esmės pakeitus šiuos kiekius galėtų būti 
padarytas neigiamas poveikis tabako auginimui, ypač susijęs su nikotinu, kurio didelis kiekis 
yra Burley tabake.

Pakeitimas 392
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės
aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei 
pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remiantis 
mokslo įrodymais Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal 22 straipsnį ir priimti bei pritaikyti 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį 
cigarečių išrūkose ir kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose, kuris pastebimai 
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako gaminių poveikį, 
palyginti su toksiškumo ir priklausomybės 
sukėlimo gebos riba, atsižvelgiant į 1 
dalyje nurodytą dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekį išrūkose; visada reikia 
nurodyti objektyvių duomenų, kuriais 
grindžiami šie sprendimai, šaltinį.

Or. es
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Pakeitimas 393
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, atsižvelgdama į tarptautiniu 
mastu suderintus standartus, kai jie yra, ir 
remdamasi moksliniais įrodymais, nustato 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį 
cigarečių išrūkose ir kitų nei cigaretės 
tabako gaminių, turinčių žalingą arba 
priklausomybę sukeliantį poveikį, 
išrūkose. Komisija taip pat užtikrina, kad 
būtų parengti registravimo, kaip 
laikomasi šio kiekio, metodai. Valstybės 
narės gali nustatyti kitokį nei Komisijos 
nustatytą didžiausią leidžiamą kitų 
medžiagų kiekį, jeigu taip pagerinama 
vartotojų sveikatos apsauga.

Or. da

Pagrindimas

Standartų ir žinių apie konkrečias išrūkas nėra labai daug ir pavienės valstybės narės dažnai 
neturi pajėgumų inicijuoti mokslinius įrodymus didžiausiam leidžiamam kitų medžiagų kiekiui 
nustatyti. Be to, didžiausias leidžiamas kitų medžiagų kiekis paprastai derinamas ES 
lygmeniu. Tai, kad kitiems nei cigaretės gaminiams nėra nustatyta bendro didžiausio 
leidžiamo kitų medžiagų kiekio, gali vartotojus dar labiau klaidinti, esą kiti tabako gaminiai 
nėra tokie žalingi.

Pakeitimas 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija įgaliojama pagal 22 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 3 dalyje 
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nustatyto kiekio pritaikymo:
a) pagal sutartus tarptautinius standartus, 
jei tokių yra, arba
b) jeigu moksliniai duomenys rodytų, kad 
gaminiai pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį arba jis viršija toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos ribą, 
nustatytą atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą 
dervų, nikotino ir anglies monoksido 
kiekį.

Or. it

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais ši dalis padalyta į 3 ir 3a dalis, o antra jos pusė performuluota.

Pakeitimas 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dervų, nikotino ir anglies monoksido 
kiekis cigarečių išrūkose nustatomas 
remiantis ISO standartais: 4387 –
dervoms, 10315 – nikotinui ir 8454 –
anglies monoksidui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 396
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bandymus, kuriais patvirtinamas tabako 
bendrovių pateiktų rezultatų pagrįstumas, 
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reguliariai atlieka nepriklausomos 
bandymų laboratorijos, kurias 
kontroliuoja valstybių narių 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas remiantis Europos kardiologijos bendrijos pozicijos dokumentu.

Pakeitimas 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija prašo ISO parengti standartą 
polonio 210 koncentracijai tabake 
nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Polonio 210 aktyvumui vandenyje nustatyti jau galioja ISO standartas (ISO 13161:2011). 
Turėtų būti įmanoma pagal šį standartą parengti standartą polonio 210 koncentracijai tabake 
nustatyti. Komisija turėtų paprašyti ISO parengti tokį standartą.

Pakeitimas 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje minėti matavimai yra atliekami 
arba patvirtinami bandymų laboratorijų, 
kurias tvirtina ir kontroliuoja 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos.

1 dalyje minėti matavimai yra atliekami 
arba patvirtinami nepriklausomų bandymų 
laboratorijų, kurias tvirtina ir kontroliuoja 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos.
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Or. ro

Pakeitimas 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nusiunčia Komisijai 
patvirtintų laboratorijų sąrašą, 
nurodydamos patvirtinimo kriterijus ir 
taikytus stebėsenos metodus ir jį atnaujina 
kaskart padarius bet kokius pakeitimus.
Komisija viešai paskelbia valstybių narių 
nurodytų patvirtintų laboratorijų sąrašą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nusiunčia Komisijai 
patvirtintų laboratorijų sąrašą, 
nurodydamos patvirtinimo kriterijus ir 
taikytus stebėsenos metodus ir jį atnaujina 
kaskart padarius bet kokius pakeitimus.
Komisija viešai paskelbia valstybių narių 
nurodytų patvirtintų laboratorijų sąrašą.

Valstybės narės nusiunčia Komisijai 
patvirtintų laboratorijų sąrašą, 
nurodydamos patvirtinimo kriterijus, 
galimus laboratorijų ekonominius ryšius
ir taikytus stebėsenos metodus ir jį 
atnaujina kaskart padarius bet kokius 
pakeitimus. Valstybės narės dokumentais 
patvirtina laboratorijų nepriklausomumą.
Komisijai pageidaujant, laboratorijose 
galima atlikti papildomus patikrinimus ir 
Komisija gali nuspręsti laboratorijos 
nepatvirtinti. Komisija viešai paskelbia 
valstybių narių nurodytų patvirtintų 
laboratorijų sąrašą.

Or. da
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Pakeitimas 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti dervų, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio išrūkose 
matavimo metodus prie mokslo ir 
technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 402
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti dervų, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio išrūkose 
matavimo metodus prie mokslo ir 
technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi šioje direktyvoje atsispindintys sprendimai yra itin politinio pobūdžio. Visi pakeitimai 
turi būti daromi vadovaujantis įprasta teisėkūros procedūra.

Pakeitimas 403
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti dervų, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio išrūkose 
matavimo metodus prie mokslo ir 
technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 404
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti dervų, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio išrūkose 
matavimo metodus prie mokslo ir 
technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kompetencijos suteikimas prieštarauja ne tik subsidiarumo principui ir bet kokiam teisiniam 
pagrindui, bet ir Sutartyje įtvirtintoms deleguotųjų aktų (SESV 290 straipsnis) ir 
įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis) taikymo nuostatoms.

Pakeitimas 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti dervų, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio išrūkose 
matavimo metodus prie mokslo ir 
technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų.

3. Komisija gali teikti pasiūlymus, kuriais 
siekiama didžiausius leidžiamus kiekius, 
nurodytus 1 dalyje, pritaikyti prie mokslo 
ir technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad Komisija ir valstybės narės didžiausių dervų, nikotino, anglies 
monoksido ir kitų medžiagų kiekių deleguotaisiais aktais negalėtų pakeisti 
nepasikonsultavusios su Europos Parlamentu. Iš esmės pakeitus šiuos kiekius galėtų būti 
padarytas neigiamas poveikis tabako auginimui, ypač susijęs su nikotinu, kurio didelis kiekis 
yra Burley tabake.

Pakeitimas 406
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti dervų, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio išrūkose 
matavimo metodus prie mokslo ir 
technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų.

3. Siekiant pritaikyti dervų, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio išrūkose 
matavimo metodus prie mokslo ir 
technikos pažangos ir tarptautinių sutartų 
standartų, taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant pritaikyti dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio išrūkose matavimo metodus, 
turėtų būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra, o ne Komisijos priimami deleguotieji aktai.
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Pakeitimas 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose 
ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose nustatyti.
Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į 
mokslo bei technikos pažangą ir 
tarptautinius sutartus standartus 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 408
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose 
ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose nustatyti.
Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į 
mokslo bei technikos pažangą ir 
tarptautinius sutartus standartus 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Visi šioje direktyvoje atsispindintys sprendimai yra itin politinio pobūdžio. Visi pakeitimai 
turi būti daromi vadovaujantis įprasta teisėkūros procedūra.

Pakeitimas 409
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose 
ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose nustatyti.
Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į 
mokslo bei technikos pažangą ir 
tarptautinius sutartus standartus 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 410
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose 
ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose nustatyti.
Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į 
mokslo bei technikos pažangą ir 
tarptautinius sutartus standartus 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

Išbraukta.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Or. de

Pagrindimas

Kompetencijos suteikimas prieštarauja ne tik subsidiarumo principui ir bet kokiam teisiniam 
pagrindui, bet ir Sutartyje įtvirtintoms deleguotųjų aktų (SESV 290 straipsnis) ir 
įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis) taikymo nuostatoms.

Pakeitimas 411
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose 
ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose nustatyti.
Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į 
mokslo bei technikos pažangą ir 
tarptautinius sutartus standartus 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 412
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
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kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir 
medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako 
gaminių išrūkose nustatyti. Remiantis tais 
metodais ir atsižvelgiant į mokslo bei 
technikos pažangą ir tarptautinius sutartus 
standartus Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
22 straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir 
medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako 
gaminių išrūkose nustatyti. Remiantis tais 
metodais ir atsižvelgiant į mokslo bei 
technikos pažangą ir tarptautinius sutartus 
standartus, siekiant priimti ir pritaikyti 
matavimo metodus taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant priimti ir pritaikyti matavimo metodus, turėtų būti taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra, o ne Komisijos priimami deleguotieji aktai.

Pakeitimas 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir 
medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako 
gaminių išrūkose nustatyti. Remiantis tais 
metodais ir atsižvelgiant į mokslo bei 
technikos pažangą ir tarptautinius sutartus 
standartus Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose 
nustatyti. Remiantis tais metodais ir 
atsižvelgiant į mokslo bei technikos 
pažangą ir tarptautinius sutartus standartus 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Or. it

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais ši dalis padalyta į 4 ir 4a dalis.
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Pakeitimas 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir 
medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako 
gaminių išrūkose nustatyti. Remiantis tais 
metodais ir atsižvelgiant į mokslo bei 
technikos pažangą ir tarptautinius sutartus 
standartus Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir 
medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako 
gaminių išrūkose bei iš e. cigarečių 
įtrauktuose garuose nustatyti. Remiantis 
tais metodais ir atsižvelgiant į mokslo bei 
technikos pažangą ir tarptautinius sutartus 
standartus Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti taikomi suderinti e. cigarečių vartotojų įtraukiamuose garų pavidalo skysčiuose 
esančių medžiagų matavimo metodai.

Pakeitimas 415
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
esamus nikotino, dervų ir anglies 
monoksido cigaretėse matavimo metodus, 
kitų nei nikotinas, dervos ir anglies 
monoksidas išrūkų matavimo metodus ir 
kitų tabako gaminių išrūkų matavimo 
metodus, būtų parengti nauji standartiniai 
matavimo metodai. Šiais matavimo 
metodais turėtų būti įmanoma patikimai 
nustatyti žalingumą su rūkymu susijusių 
ligų atžvilgiu. Valstybės narės naudojasi 
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bent jau Komisijos parengtais 
standartiniais matavimo metodais.

Or. da

Pagrindimas

Pavienės valstybės narės dažnai neturi pajėgumų inicijuoti naujų standartinių matavimo 
metodų parengimą.

Pakeitimas 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie matavimo metodus, kuriuos naudoja 
(jeigu naudoja) kitų nei cigaretės tabako 
produktų išrūkų kiekiui nustatyti.
Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į 
mokslo bei technikos pažangą ir sutartus 
tarptautinius standartus, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 22 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus 
siekiant nustatyti ES lygmeniu taikytinus 
matavimo metodus.

Or. it

Žr. Direktyvos 2001/37/EB 31 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
pateiktų visų tabako gaminių gamybai

Išbraukta.
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naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių 
sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip 
pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose.
Gamintojai ar importuotojai taip pat 
informuoja atitinkamų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jeigu 
produkto sudėtis pakeičiama ir tai 
paveikia pagal šį straipsnį teikiamą 
informaciją. Prieš pateikiant rinkai naują 
ar pakeistą tabako gaminį pateikiama 
informacija, kurios reikalaujama pagal šį 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 418
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
pateiktų visų tabako gaminių gamybai 
naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių 
sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip 
pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose.
Gamintojai ar importuotojai taip pat 
informuoja atitinkamų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jeigu 
produkto sudėtis pakeičiama ir tai 
paveikia pagal šį straipsnį teikiamą 
informaciją. Prieš pateikiant rinkai naują 
ar pakeistą tabako gaminį pateikiama 
informacija, kurios reikalaujama pagal šį 
straipsnį.

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
kasmet pateiktų visų tabako gaminių 
gamybai naudotų sudedamųjų dalių ir jų 
kiekių sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, 
taip pat jų išrūkas.

Or. de

Pagrindimas

Numatydama išankstinę leidimų naujiems ar pakeistiems tabako gaminiams suteikimo 
procedūrą Komisija ketina į teisinę sistemą įtraukti neprivalomų Tabako kontrolės pagrindų 
konvencijos (TKPK) gairių nuostatas (dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimo), tačiau 
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nenustato aiškių nuostatų dėl pateiktiniems duomenims keliamų techninių reikalavimų ir 
vėlesnio šių duomenų naudojimo. Vietoje nepraktiško duomenų perdavimo kiekvieną kartą 
keičiant gaminį siūloma atitinkamą informaciją pateikti kasmet.

Pakeitimas 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
pateiktų visų tabako gaminių gamybai 
naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių 
sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip 
pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose.
Gamintojai ar importuotojai taip pat 
informuoja atitinkamų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jeigu produkto 
sudėtis pakeičiama ir tai paveikia pagal šį 
straipsnį teikiamą informaciją. Prieš 
pateikiant rinkai naują ar pakeistą tabako 
gaminį pateikiama informacija, kurios 
reikalaujama pagal šį straipsnį.

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
pateiktų visų tabako gaminių gamybai 
naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių 
sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip 
pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose.
Gamintojai ar importuotojai, remdamiesi 
Ia priede nustatytu sąrašu, patikrina ir 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms nurodo žalingų ir galimai 
žalingų sudedamųjų dalių (angl. HPHC) 
kiekį. Tačiau per 25 straipsnyje išdėstytus 
perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpius 
gamintojai ar importuotojai patikrina ir 
nurodo kiekvienos iš Ib priede 
nustatytame sutrumpintame sąraše 
aprašytų sudedamųjų dalių kiekį.
Gamintojai ar importuotojai taip pat 
informuoja atitinkamų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jeigu produkto 
sudėtis pakeičiama ir tai paveikia pagal šį 
straipsnį teikiamą informaciją. Prieš 
pateikiant rinkai naują ar pakeistą tabako 
gaminį pateikiama informacija, kurios 
reikalaujama pagal šį straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas pramonei skirtu JAV maisto ir vaistų administracijos 
rekomendaciniu dokumentu, kuriame aprašoma, kaip ir kokiais laikotarpiais reikia pranešti 
apie žalingas ir galimai žalingas sudedamąsias dalis.
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Pakeitimas 420
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
pateiktų visų tabako gaminių gamybai 
naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių 
sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip 
pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose.
Gamintojai ar importuotojai taip pat 
informuoja atitinkamų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jeigu produkto 
sudėtis pakeičiama ir tai paveikia pagal šį 
straipsnį teikiamą informaciją. Prieš 
pateikiant rinkai naują ar pakeistą tabako 
gaminį pateikiama informacija, kurios 
reikalaujama pagal šį straipsnį.

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
kasmet pateiktų visų tabako gaminių 
gamybai naudotų sudedamųjų dalių ir jų 
kiekių sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, 
taip pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį 
išrūkose. Gamintojai ar importuotojai taip 
pat informuoja atitinkamų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jeigu produkto 
sudėtis pakeičiama ir tai paveikia pagal šį 
straipsnį teikiamą informaciją. Prieš 
pateikiant rinkai naują ar pakeistą tabako 
gaminį pateikiama informacija, kurios 
reikalaujama pagal šį straipsnį.

Or. cs

Pakeitimas 421
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai joms 
pateiktų visų tabako gaminių gamybai 
naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių 
sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip 
pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose.
Gamintojai ar importuotojai taip pat 
informuoja atitinkamų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jeigu produkto 
sudėtis pakeičiama ir tai paveikia pagal šį 
straipsnį teikiamą informaciją. Prieš 
pateikiant rinkai naują ar pakeistą tabako 

Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių, nikotino turinčių gaminių ir 
rūkyti skirtų žolinių gaminių gamintojai ir 
importuotojai joms pateiktų visų tabako 
gaminių gamybai naudotų sudedamųjų 
dalių ir jų kiekių sąrašą pagal prekės 
ženklus ir rūšis, taip pat jų išrūkas ir 
medžiagų kiekį išrūkose. Gamintojai ar 
importuotojai taip pat informuoja 
atitinkamų valstybių narių kompetentingas 
institucijas, jeigu produkto sudėtis 
pakeičiama ir tai paveikia pagal šį straipsnį 
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gaminį pateikiama informacija, kurios 
reikalaujama pagal šį straipsnį.

teikiamą informaciją. Prieš pateikiant 
rinkai naują ar pakeistą tabako gaminį 
pateikiama informacija, kurios 
reikalaujama pagal šį straipsnį.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant veiksmingiau apsaugoti visų vartotojų sveikatą ir išvengti kai kurių gaminių 
diskriminavimo, palyginti su kitais, tos pačios nuostatos turėtų būti taikomos ir nikotino 
turintiems gaminiams, ir rūkymui skirtiems žoliniams gaminiams.

Pakeitimas 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmiausia valstybės narės ištiria 
tabako gaminių sudedamąsias dalis 
atkreipdamos dėmesį į tai, ar būtina imtis 
priemonių pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).
Remdamosi šiais tyrimais ir laikydamosi 
atsargumo principo valstybės narės 
Europos cheminių medžiagų agentūrai 
pateikia mokslinę dokumentaciją, visų 
pirma pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 3 dalį ir 
69 straipsnio 4 dalį bei pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 37 straipsnio 1 dalį.
Valstybės narės Komisijai reguliariai 
teikia ataskaitas, kokias su tabako 
gaminių sudedamosiomis dalimis 
susijusias priemones jos apsvarstė ir 
kokių veiksmų prireikus šiuo pagrindu 
ėmėsi. Komisija kas trejus metus skelbia 
su šia užduotimi susijusios valstybių narių 
pažangos ataskaitą.

Or. de
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Pagrindimas

Tabako gaminių (įskaitant tabako lapus) sudedamosios dalys pirmiausia turi būti tiriamos tuo 
aspektu, ar būtina imtis rizikos valdymo priemonių pagal REACH ir CLP reglamentus. 
Valstybės narės prireikus turėtų parengti dokumentaciją ir (arba) pasiūlymus ir pagal 
nustatytas procedūras perduoti juos agentūrai (visų pirma siekiant tam tikrą medžiagą 
įtraukti į kandidatinį sąrašą, o vėliau į leidimų suteikimo sąrašą, arba nustatyti visoje ES 
taikomus apribojimus).

Pakeitimas 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, 
kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių 
sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako 
gaminius. Sąraše nurodomas jų statusas, 
įskaitant tai, ar sudedamosios dalys buvo 
registruotos pagal 2006 m. gruodžio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), taip pat jų klasifikavimas ir 
funkcinė kategorija pagal 2008 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.
Prie sąrašo taip pat pridedami gamintojo 
ar importuotojo turimi toksikologiniai 
duomenys, apibūdinantys atitinkamai 
sudegintas ar nesudegintas šias 
sudedamąsias dalis, ypač atkreipiamas 
dėmesys į jų poveikį vartotojų sveikatai ir, 
be kita ko, atsižvelgiama į jų 
priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas 
sudaromas mažėjančia tvarka pagal 
kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios 
dalies svorį. Gamintojai ir importuotojai 
nurodo naudotus kitų nei dervos, 
nikotinas ir anglies monoksidas medžiagų 
išrūkose ir 4 straipsnio 4 dalyje 

Išbraukta.
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nurodytose išrūkose esančių medžiagų 
kiekio matavimo metodus. Valstybės narės 
taip pat gali reikalauti, kad gamintoji ar 
importuotojai atliktų kitus tyrimus, 
kuriuos gali nustatyti kompetentingos 
nacionalinės institucijos siekdamos 
įvertinti medžiagų poveikį sveikatai ir 
atsižvelgdamos, be kita ko, į jų 
priklausomybės sukėlimo gebą ir 
toksiškumą.

Or. en

Pakeitimas 424
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, 
kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių 
sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako 
gaminius. Sąraše nurodomas jų statusas, 
įskaitant tai, ar sudedamosios dalys buvo 
registruotos pagal 2006 m. gruodžio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), taip pat jų klasifikavimas ir 
funkcinė kategorija pagal 2008 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.
Prie sąrašo taip pat pridedami gamintojo ar 
importuotojo turimi toksikologiniai 
duomenys, apibūdinantys atitinkamai 
sudegintas ar nesudegintas šias 
sudedamąsias dalis, ypač atkreipiamas 
dėmesys į jų poveikį vartotojų sveikatai ir, 
be kita ko, atsižvelgiama į jų 
priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas 
sudaromas mažėjančia tvarka pagal 

Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, 
kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių 
sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako 
gaminius. Prie sąrašo taip pat pridedami 
gamintojo ar importuotojo turimi 
toksikologiniai duomenys, apibūdinantys 
atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias 
tabako gaminio sudedamąsias dalis, ypač 
atkreipiamas dėmesys į jų poveikį vartotojų 
sveikatai ir, be kita ko, atsižvelgiama į jų 
priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas 
sudaromas mažėjančia tvarka pagal 
kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios 
dalies svorį. Gamintojai ir importuotojai 
nurodo naudotus kitų nei dervos, nikotinas 
ir anglies monoksidas medžiagų cigarečių 
išrūkose ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytose 
išrūkose esančių medžiagų kiekio 
matavimo metodus.
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kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios 
dalies svorį. Gamintojai ir importuotojai 
nurodo naudotus kitų nei dervos, nikotinas 
ir anglies monoksidas medžiagų išrūkose ir 
4 straipsnio 4 dalyje nurodytose išrūkose 
esančių medžiagų kiekio matavimo 
metodus. Valstybės narės taip pat gali 
reikalauti, kad gamintoji ar importuotojai 
atliktų kitus tyrimus, kuriuos gali 
nustatyti kompetentingos nacionalinės 
institucijos siekdamos įvertinti medžiagų 
poveikį sveikatai ir atsižvelgdamos, be kita 
ko, į jų priklausomybės sukėlimo gebą ir 
toksiškumą.

Or. de

Pagrindimas

Medžiagos registravimo pagal REACH paminėjimas ir klasifikavimas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008 neduoda jokios papildomos naudos vertinant galutiniam tabako gaminiui 
būdingą toksiškumą. Nesukūrus aiškiai suderintos, reguliuojamos ir mokslinės sistemos 
valstybėms narėms negalima suteikti galimybės taikyti kitas tyrimo procedūras, susijusias su 
priklausomybės sukėlimo geba ir toksiškumu.

Pakeitimas 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, 
kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių 
sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako 
gaminius. Sąraše nurodomas jų statusas, 
įskaitant tai, ar sudedamosios dalys buvo 
registruotos pagal 2006 m. gruodžio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), taip 
pat jų klasifikavimas ir funkcinė kategorija 
pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, 
kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių 
sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako 
gaminius. Sąraše nurodomas jų statusas, 
įskaitant tai, ar sudedamosios dalys buvo 
registruotos pagal 2006 m. gruodžio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), taip 
pat jų klasifikavimas ir funkcinė kategorija 
pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
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mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo. Prie sąrašo taip pat pridedami 
gamintojo ar importuotojo turimi 
toksikologiniai duomenys, apibūdinantys 
atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias 
sudedamąsias dalis, ypač atkreipiamas 
dėmesys į jų poveikį vartotojų sveikatai ir, 
be kita ko, atsižvelgiama į jų 
priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas 
sudaromas mažėjančia tvarka pagal 
kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios 
dalies svorį. Gamintojai ir importuotojai 
nurodo naudotus kitų nei dervos, nikotinas 
ir anglies monoksidas medžiagų išrūkose ir 
4 straipsnio 4 dalyje nurodytose išrūkose 
esančių medžiagų kiekio matavimo 
metodus. Valstybės narės taip pat gali 
reikalauti, kad gamintoji ar importuotojai 
atliktų kitus tyrimus, kuriuos gali nustatyti 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
siekdamos įvertinti medžiagų poveikį 
sveikatai ir atsižvelgdamos, be kita ko, į jų 
priklausomybės sukėlimo gebą ir 
toksiškumą.

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo. Prie sąrašo taip pat pridedami 
gamintojo ar importuotojo turimi 
toksikologiniai duomenys, apibūdinantys 
atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias 
sudedamąsias dalis, ypač atkreipiamas 
dėmesys į jų poveikį vartotojų sveikatai ir, 
be kita ko, atsižvelgiama į jų 
priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas 
sudaromas mažėjančia tvarka pagal 
kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios 
dalies svorį. Tabako gaminių gamintojai 
ir importuotojai sudedamųjų dalių sąrašą 
ir visą pirmiau nurodytą pridedamą 
informaciją turi pateikti per vienus metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Valstybės 
narės sąrašo ir pridedamos informacijos 
laiku nepateikusiems tabako gaminių 
gamintojams ir importuotojams taiko 
sankcijas. Gamintojai ir importuotojai 
nurodo naudotus kitų nei dervos, nikotinas 
ir anglies monoksidas medžiagų išrūkose ir 
4 straipsnio 4 dalyje nurodytose išrūkose 
esančių medžiagų kiekio matavimo 
metodus. Valstybės narės taip pat gali 
reikalauti, kad gamintojai ar importuotojai 
atliktų kitus tyrimus, kuriuos gali nustatyti 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
siekdamos įvertinti medžiagų poveikį 
sveikatai ir atsižvelgdamos, be kita ko, į jų 
priklausomybės sukėlimo gebą ir 
toksiškumą.

Or. de

Pagrindimas

Kad tabako gaminių gamintojai negalėtų be galo vilkinti sąrašo pateikimo, turėtų būti 
nustatytas terminas. Jo nesilaikant, valstybės narės turi galėti imtis sankcijų.

Pakeitimas 426
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per tam 
skirtą viešą interneto svetainę. Tai 
atlikdamos valstybės narės tinkamai 
atsižvelgia į būtinumą saugoti informaciją, 
sudarančią komercinę paslaptį.

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per viešą 
interneto svetainę. Tai atlikdamos 
valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
būtinumą saugoti informaciją, sudarančią 
komercinę paslaptį.

Or. cs

Pakeitimas 427
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per tam 
skirtą viešą interneto svetainę. Tai 
atlikdamos valstybės narės tinkamai 
atsižvelgia į būtinumą saugoti informaciją, 
sudarančią komercinę paslaptį.

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per viešą 
interneto svetainę. Tai atlikdamos 
valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
būtinumą saugoti informaciją, sudarančią 
komercinę paslaptį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad minėtu tikslu pakanka viešai prieinamos interneto 
svetainės; valstybėms narėms nebūtina kurti visiškai naujos interneto svetainės.

Pakeitimas 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktus nustato ir prireikus atnaujina 
1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos 

Išbraukta.
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pateikimo ir sklaidos formatą. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 21 
straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktus nustato ir prireikus atnaujina 
1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos 
pateikimo ir sklaidos formatą. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 21
straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 430
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai pateiktų jų 
turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų 
ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant 
jaunimą, preferencijų, susijusių su 
sudedamosios dalimis ir išrūkomis, tyrimų 
duomenis. Valstybės narės taip pat 
reikalauja, kad gamintojai ir 
importuotojai kasmet praneštų apie 
kiekvieno gaminio parduotą kiekį, 
išreikštą gaminių vienetais ar 

Išbraukta.
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kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, 
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės 
pateikia atitinkamai alternatyvius arba 
papildomus pardavimo duomenis 
siekdamos užtikrinti, kad apie parduotą 
kiekį, kurią prašoma pateikti pagal šią 
dalį, būtų patikima ir išsami.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kaip informacija vėliau bus naudojama.

Pakeitimas 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai pateiktų jų 
turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų 
ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant 
jaunimą, preferencijų, susijusių su 
sudedamosios dalimis ir išrūkomis, tyrimų 
duomenis. Valstybės narės taip pat 
reikalauja, kad gamintojai ir 
importuotojai kasmet praneštų apie 
kiekvieno gaminio parduotą kiekį, 
išreikštą gaminių vienetais ar 
kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, 
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės 
pateikia atitinkamai alternatyvius arba 
papildomus pardavimo duomenis 
siekdamos užtikrinti, kad apie parduotą 
kiekį, kurią prašoma pateikti pagal šią 
dalį, būtų patikima ir išsami.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 432
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai pateiktų jų 
turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų 
ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant 
jaunimą, preferencijų, susijusių su 
sudedamosios dalimis ir išrūkomis, tyrimų 
duomenis. Valstybės narės taip pat 
reikalauja, kad gamintojai ir 
importuotojai kasmet praneštų apie 
kiekvieno gaminio parduotą kiekį, išreikštą 
gaminių vienetais ar kilogramais, 
kiekvienoje valstybėje narėje, pradedant 
skaičiuoti nuo naujų kalendorinių metų, 
einančių po direktyvos įsigaliojimo, 
pradžios. Valstybės narės pateikia 
atitinkamai alternatyvius arba papildomus 
pardavimo duomenis siekdamos užtikrinti, 
kad apie parduotą kiekį, kurią prašoma 
pateikti pagal šią dalį, būtų patikima ir 
išsami.

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai kasmet 
praneštų apie kiekvieno gaminio parduotą 
kiekį, išreikštą gaminių vienetais ar 
kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, 
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės 
pateikia atitinkamai alternatyvius arba
papildomus pardavimo duomenis 
siekdamos užtikrinti, kad informacija apie 
parduotą kiekį, kurią prašoma pateikti 
pagal šią dalį, būtų patikima ir išsami.
Valstybės narės taip pat gali reikalauti, 
kad gamintojai pateiktų veiklos 
santraukas, susijusias su rinkos tyrimais, 
kuriuos gamintojai atlieka siekdami 
plėtoti naujus produktus, ir jose nurodytų 
tikslines grupes, į kurias jie orientuojasi, 
bei komercinę logiką, kurios laikosi, ypač 
jaunimo atžvilgiu.

Or. es

Pakeitimas 433
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai pateiktų jų 
turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir 
įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą, 
preferencijų, susijusių su sudedamosios 

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai pateiktų jų 
turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir 
įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą, 
preferencijų, susijusių su sudedamosios 
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dalimis ir išrūkomis, tyrimų duomenis.
Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai kasmet 
praneštų apie kiekvieno gaminio parduotą 
kiekį, išreikštą gaminių vienetais ar 
kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, 
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės 
pateikia atitinkamai alternatyvius arba 
papildomus pardavimo duomenis 
siekdamos užtikrinti, kad apie parduotą 
kiekį, kurią prašoma pateikti pagal šią dalį, 
būtų patikima ir išsami.

dalimis ir išrūkomis, tyrimų duomenis.
Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai kasmet
praneštų apie kiekvieno gaminio parduotą 
kiekį, išreikštą gaminių vienetais ar 
kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, 
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės 
pateikia atitinkamai alternatyvius arba 
papildomus pardavimo duomenis 
siekdamos užtikrinti, kad informacija apie 
parduotą kiekį, kurią prašoma pateikti 
pagal šią dalį, būtų patikima ir išsami.
Sudedamosios dalys vienodai 
apibrėžiamos visose valstybėse narėse, 
naudojant aiškų valstybėms narėms 
bendrą sąrašą.

Or. fi

Pakeitimas 434
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai pateiktų jų 
turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir 
įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą, 
preferencijų, susijusių su sudedamosios 
dalimis ir išrūkomis, tyrimų duomenis.
Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai kasmet 
praneštų apie kiekvieno gaminio parduotą 
kiekį, išreikštą gaminių vienetais ar 
kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, 
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės 
pateikia atitinkamai alternatyvius arba 
papildomus pardavimo duomenis 
siekdamos užtikrinti, kad apie parduotą 

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai pateiktų jų 
turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir 
įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą
ir ilgą laiką daug rūkančius asmenis, 
preferencijų, susijusių su sudedamosios 
dalimis ir išrūkomis, tyrimų duomenis.
Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai kasmet 
praneštų apie kiekvieno gaminio parduotą 
kiekį, išreikštą gaminių vienetais ar 
kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje,
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės 
pateikia atitinkamai alternatyvius arba 
papildomus pardavimo duomenis 
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kiekį, kurią prašoma pateikti pagal šią dalį, 
būtų patikima ir išsami.

siekdamos užtikrinti, kad informacija apie 
parduotą kiekį, kurią prašoma pateikti 
pagal šią dalį, būtų patikima ir išsami.

Or. el

Pagrindimas

Šie tyrimai turėtų apimti ir ilgą laiką daug rūkančius asmenis, ne tik jaunimą.

Pakeitimas 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Visi duomenys ir informacija, teikiami 
valstybių narių ir teikiami joms pagal šį 
straipsnį, pateikiami elektronine forma.
Valstybės narės saugo informaciją 
elektronine forma ir užtikrina, kad 
Komisijai ši informacija visą laiką būtų 
prieinama. Kitos valstybės narės turi 
galimybę gauti šią informaciją pateikus 
pagrįstą prašymą. Valstybės narės ir 
Komisija užtikrina, kad komercinės 
paslaptys ir kita konfidenciali informacija 
būtų saugomos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Visi duomenys ir informacija, teikiami 
valstybių narių ir teikiami joms pagal šį 
straipsnį, pateikiami elektronine forma.
Valstybės narės saugo informaciją 

Išbraukta.
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elektronine forma ir užtikrina, kad 
Komisijai ši informacija visą laiką būtų 
prieinama. Kitos valstybės narės turi 
galimybę gauti šią informaciją pateikus 
pagrįstą prašymą. Valstybės narės ir 
Komisija užtikrina, kad komercinės 
paslaptys ir kita konfidenciali informacija 
būtų saugomos.

Or. de

Pakeitimas 437
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Visi duomenys ir informacija, teikiami 
valstybių narių ir teikiami joms pagal šį 
straipsnį, pateikiami elektronine forma.
Valstybės narės saugo informaciją 
elektronine forma ir užtikrina, kad 
Komisijai ši informacija visą laiką būtų 
prieinama. Kitos valstybės narės turi 
galimybę gauti šią informaciją pateikus 
pagrįstą prašymą. Valstybės narės ir 
Komisija užtikrina, kad komercinės 
paslaptys ir kita konfidenciali informacija 
būtų saugomos.

5. Visi duomenys ir informacija, teikiami 
valstybių narių ir teikiami joms pagal šį 
straipsnį, pateikiami elektronine forma.
Valstybės narės saugo informaciją 
elektronine forma. Šią informaciją turi 
galimybę gauti Komisija ir kitos valstybės 
narės. Valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, kad komercinės paslaptys ir kita 
konfidenciali informacija būtų saugomos.

Or. cs

Pakeitimas 438
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kitų tabako gaminių netaikomas 
reikalavimas pateikti duomenis apie 
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išrūkas, nes šiuo metu nėra atitinkamų 
matavimo metodų.

Or. de

Pakeitimas 439
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Reikalavimas teikti informaciją apie 
išrūkas ir medžiagų kiekį jose kitų nei 
cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas 
tabakas tabako gaminių gamintojams 
netaikomas tol, kol nebus Sąjungos 
lygmeniu sukurta atitinkama matavimo 
metodika.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos 2001/37/EB 31 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad kitiems nei cigaretės 
tabako gaminiams būtina Bendrijos lygmeniu parengti standartus ir nustatymo metodiką, o 
Komisija paraginta parengti atitinkamus pasiūlymus, tačiau kol kas šioje srityje nėra jokių 
naujovių.

Pakeitimas 440
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali imti proporcingus 
mokesčius už asmeninius vaistus, kurie 
bus reikalingi pacientams, sergantiems 
vėžiu, kvėpavimo takų, širdies ir 
kraujagyslių ligomis, retomis ligomis ir 
kitomis panašiomis ligomis, joms 
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nurodytomis pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kitiems nei cigaretės tabako 
produktams šio straipsnio nuostatos 
netaikomos, kol nebus nustatyti ES 
lygmeniu taikytini matavimo metodai, 
numatyti 4 straipsnio 4 dalyje.

Or. it

Žr. Direktyvos 2001/37/EB 31 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 442
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Išbraukta.

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią 
straipsnio dalį.

Or. en

Pakeitimas 444
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia gaminti ir 
parduoti visus tabako gaminius. Be to, 
panaikinamos visos tabako gamybos 
subsidijos.
Kol kas visos pajamos iš tabako gaminių 
gamybos ir pardavimo tiesiogiai skiriamos 
sveikatos apsaugai ir informavimo 
kampanijoms, kuriomis jauni piliečiai 
būtų informuojami apie didelį rūkymo 
keliamą pavojų sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse uždraustas asbestas, nes jis turi vieną kancerogeninį (darantį 
didelę žalą sveikatai) elementą. Jeigu tabako gaminiuose tų elementų yra daugiau kaip 70, 
rūkymą turėtume uždrausti kuo greičiau. Veidmainiška iš tabako gaminių pardavimo gauti 
didžiules mokestines pajamas, tačiau vis tiek bandyti tabako gaminius uždrausti laipsniškai 
tokiomis direktyvomis kaip šios. 
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Pakeitimas 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

1. Tabako gaminiuose gali būti tik tų 
priedų, kurie išvardyti Ia priede.
2. Į Ia priedą draudžiama įtraukti šiuos 
priedus:
a) medžiagas, kurios padidina 
priklausomybę sukeliantį ar toksinį 
poveikį;
b) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas 
ar mažiau kenksmingas sveikatai;
c) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie yra 
susiję su energija ir gyvybingumu;
d) priedus, nudažančius išrūkas.
3. Priedai, kuriuos naudojant tabako 
gaminiai gali turėti būdingą kvapą ar 
skonį, negali būti naudojami šiuose 
gaminiuose:
a) cigaretėse;
b) cigaretėms sukti skirtame tabake;
c) bedūmiuose tabako gaminiuose, 
išskyrus uostomąjį tabaką;
d) tokiuose į a, b ir c punktus 
nepatenkančių tabako gaminių 
komponentuose kaip filtrai, popierius, 
pakuotės, kapsulės arba lipalai.
Kitų techninių elementų, leidžiančių 
pakeisti kvapo (skonio) ar dūmų 
intensyvumą, naudoti neleidžiama.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
22 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl Ia priedo papildymo arba dalinio 
pakeitimo. Juose Komisija visoms arba 
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atskiroms tabako gaminių grupėms gali 
nustatyti tam tikras sąlygas arba 
apribojimus, kaip antai taikymo sritis, 
didžiausias leistinas kiekis, koncentracijos 
ribos ar grynumo reikalavimai. Šiuo 
klausimu Komisija remiasi Europos 
maisto saugos tarnybos vertinimu ir 
atsižvelgia į Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006.
5. Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
tabako gaminius, kuriuose yra Ia priede 
neišvardytų priedų.

Or. de

Pagrindimas

Jau savo rezoliucijoje (2007/2105(INI)) Parlamentas ragino nustatyti leidimų naudoti 
suteikimo procedūrą. Bendras teigiamas priedų sąrašas suteiktų teisinio aiškumo, kokias 
medžiagas leidžiama naudoti tabako gaminiuose. Dėl šio pakeitimo reikia išbraukti kitas 
Komisijos pasiūlymo 6 straipsnio dalis.

Pakeitimas 446
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 447
Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 448
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Būdingo kvapo ir skonio cigaretės tapo labai populiarios (sudaro reikšmingą tabako gaminių 
segmentą) tiktai keliose valstybėse ES narėse. Kitose valstybėse aromatizuotų cigarečių 
populiarumas menkas, o kai kuriose jos visai nepopuliarios. Todėl EK siūlomas sprendimas 
labiausiai paveiks valstybių, kuriose populiarios aromatizuotos cigaretės, rinkas ir beveik 
neturės poveikio kitų valstybių narių rinkoms. Toks sprendimas yra neproporcingas ir turi 
būti pašalintas.

Pakeitimas 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 450
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Tabako gaminiuose naudoti priedus, 
neišvardytus -I priede arba išvardytus 
tame priede, bet naudojamus ne pagal 
tame priede nustatytas sąlygas, 
draudžiama. -I priede nurodomos tik tos 
medžiagos, kurios neatitinka pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
pavojingoms priskirtinų medžiagų 
kriterijų ir kurios tokiomis medžiagomis 
netampa sudegintos. -I priede 
nenurodoma aromatą suteikiančių 
medžiagų arba skonį gerinančių 
medžiagų. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 22 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus I priedui 
sudaryti ir keisti.

Or. en

Pagrindimas

Riboti tik „būdingą kvapą ar skonį“ suteikiančius priedus per maža. Tabako gaminiuose 
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turėtų būti leidžiama naudoti tik konkrečiai patvirtintus priedus. Visos pavojingos medžiagos 
(esamo pavidalo arba tokiomis tampančios jas sudeginus), taip pat bet koks aromatas ir bet 
koks skonį gerinantis priedas šių kriterijų neturėtų atitikti. Pastaroji nuostata suformuluota 
pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gaires, kuriomis remiantis „susitariančiosios 
šalys turėtų draudimais arba ribojimais reguliuoti sudedamąsias dalis, kurios gali būti 
naudojamos tabako gaminių skoniui pagerinti“.

Pakeitimas 452
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius.

Valstybės narės draudžia naudoti 
aromatus ir aromatizuojančias medžiagas, 
apibrėžtas šios direktyvos ... priede.
Valstybės narės nedraudžia į tabako 
gaminius dėti mentolio.

Or. en

Pagrindimas

Priimtinas būdas būtų ES lygmeniu parengti neigiamą sąrašą. Mentolio cigaretės Vengrijos 
rinkoje parduodamos jau seniai, nes šie gaminiai laikomi tradiciniais.

Pakeitimas 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio cigaretes ir 
cigaretėms sukti skirtą tabaką, kurie 
rinkoje pristatomi kaip būdingo kvapo ar 
skonio.

Or. en
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Pagrindimas

Cigaretėse gali būti tam tikrų priedų, tačiau kas gali nuspręsti, kas yra „būdingas kvapas ar 
skonis“. Pagrindinis aspektas šiuo atveju – kad tabako gaminiai rinkoje nebūtų pristatomi 
kaip turintys būdingą kvapą ar skonį.

Pakeitimas 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
tabako gaminius su priedais, kurie suteikia 
arba skleidžia būdingą vyraujantį ne 
tabako kvapą ar skonį, laikydamosi 2 
dalies nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – uždrausti specifinius vaisių, vaistažolių ar prieskonių kvapus ir 
skonius. Todėl reikia paaiškinti Europos Komisijos pasiūlymo redakciją siekiant užtikrinti, 
kad nebūtų draudžiami priedai, labai svarbūs galutinio gaminio savybėms, jeigu šie priedai 
galutiniam gaminiui nesuteikia vyraujančio ne tabako arba mentolio kvapo ar skonio.

Pakeitimas 455
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
tabako gaminius su priedais, kurie suteikia 
būdingą ne tabako kvapą ar skonį.

Or. es
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Pakeitimas 456
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius, 
taip pat priedus, skirtus įdėti į tabako 
gaminį po gamybos, pvz., kai tai daro 
vartotojas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas remiantis Europos gydytojų nuolatinio komiteto (angl. CPME) 
laišku.

Pakeitimas 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius;
šiuo tikslu valstybės narės draudžia 
naudoti priedus, galinčius padidinti 
tabako gaminių patrauklumą, toksiškumą 
ir (arba) priklausomybės sukėlimo gebą, 
įskaitant, be kita ko, vaisių, prieskonių, 
žolių, alkoholio, saldainių, mentolio, 
vanilės, cukraus ir saldiklių priedus.

Or. en

Pakeitimas 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius, 
jeigu moksliniais tyrimais aiškiai 
įrodoma, kad šis priedas padidina 
produkto toksiškumą arba priklausomybės 
sukėlimo gebą.

Or. pl

Pagrindimas

Negalima drausti naudoti kvapiųjų medžiagų, jeigu neįrodyta, kad jos padidina tabako 
gaminio kenksmingumą. Kiekvienas tabako gaminys yra kenksmingas sveikatai, kad ir kokio 
kvapo ir skonio jis būtų, tad negalima uždrausti vieno gaminio be tinkamo pagrindimo.

Pakeitimas 459
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti ES rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Or. el

Pakeitimas 460
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo saldaus ir į saldainių panašaus 
kvapo ar skonio tabako gaminius.
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Or. en

Pakeitimas 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
rūkyti skirtus būdingo kvapo ar skonio 
tabako gaminius.

Or. en

Pagrindimas

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Pakeitimas 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas dėl 6 straipsnio 1 dalies pakeitimo.

Pakeitimas 463
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai.

Or. cs

Pakeitimas 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai.

Or. pl

Pakeitimas 465
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti Valstybės narės gali naudoti priedus, kurie 
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priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

yra būtini tabako gaminių gamybai.

Or. en

Pakeitimas 466
Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų.

Or. en

Pakeitimas 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
cukraus ar kitų priedų, kurie yra būtini 
tabako gaminių gamybai.

Or. es

Pagrindimas

Šia direktyva neturėtų būti padaryta nepagrįstos žalos ES tabako gamybai, todėl ateityje 
reikia užtikrinti, kad būtų naudojamos gamybai būtinos sudedamosios dalys, pvz., cukrus, kurį 
uždraudus naudoti būtų neįmanoma pateikti rinkai Burley tabako, taigi kiltų pavojus daugelio 
tabako ūkių išlikimui Europos Sąjungoje.
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Pakeitimas 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės neriboja arba nedraudžia 
naudoti sudedamųjų dalių, kurios yra 
būtinos tabako gaminių gamybai, tol, kol 
minėtos sudedamosios dalys nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Or. it

Pagrindimas

Kalbant apie tabako gaminių gamybą, terminas „sudedamoji dalis“ atrodo tinkamesnis.

Pakeitimas 469
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai,
pvz., cukraus.

Or. pl

Pagrindimas

Būdingo kvapo ir skonio cigaretės tapo labai populiarios (sudaro reikšmingą tabako gaminių 
segmentą) tiktai keliose valstybėse ES narėse. Kitose valstybėse aromatizuotų cigarečių 
populiarumas menkas, o kai kuriose jos visai nepopuliarios. Todėl EK siūlomas sprendimas 
labiausiai paveiks valstybių, kuriose populiarios aromatizuotos cigaretės, rinkas ir beveik 
neturės poveikio kitų valstybių narių rinkoms. Toks sprendimas yra neproporcingas ir turi 
būti pašalintas.
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Pakeitimas 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai.

Or. de

Pakeitimas 471
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia 
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
pvz., cukraus.

Or. en

Pagrindimas

Tekste konkrečiai paminėjus cukrų, kaip tabako gaminių gamybai būtinų priedų pavyzdį, bus 
aiškiau apibrėžta padėtis ir užtikrintos tam tikros garantijos tabako augintojams. Atlikus 
siūlomą pakeitimą bus aišku, kad gamybos procese ir toliau bus galima įdėti cukraus, kuris 
yra neatskiriama tam tikrų tabako rūšių (pvz., „Burley“) sudėtinė dalis. Taip yra dėl to, kad 
per džiovinimo procesą šios rūšys praranda sudėtyje esantį cukrų, o kitose rūšyse, pvz., 
„Virginia“, cukrus išlieka.

Pakeitimas 472
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti 
sudedamųjų dalių, kurios yra būtinos
tabako gaminių gamybai, tol, kol 
sudedamosios dalys nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas dėl apibrėžties „priedai“ (2) išbraukimo.

Pakeitimas 473
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio. Priešingai, 
valstybės narės įsipareigoja kuo labiau 
sumažinti būtinų naudoti kvapų 
naudojimą, pvz., sveikatai kenkiančių 
sacharidų, pvz., fruktozės ir gliukozės.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 17b konstatuojamosios dalies, susijusios su invertuotais sacharidais, 
kurie gali būti pavojingi sveikatai, pakeitimu. Iš tiesų, specialistai, padedantys mesti rūkyti, 
teigia, kad šios kategorijos sacharidai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios cigarečių 
dūmuose susiformuoja formaldehidas, kuris nuo 2009 m. Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros 
laikomas kancerogenine medžiaga.

Pakeitimas 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai,
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio ir neturi antrinio 
neigiamo poveikio vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 475
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Išskyrus 15 straipsnyje nurodytus 
gaminius, valstybės narės nedraudžia 
naudoti priedų, kurie yra būtini tabako 
gaminių gamybai, tol, kol priedai 
nesuteikia gaminiui būdingo kvapo ar 
skonio.

Or. en

Pakeitimas 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini rūkyti skirtų tabako 
gaminių gamybai, tol, kol priedai 
nesuteikia gaminiui būdingo kvapo ar 
skonio.
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Or. en

Pakeitimas 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini cigarečių ir cigaretėms 
sukti skirto tabako gamybai.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu priedas yra būtinas tabako gaminių gamybai, reiškia, jis yra būtinas. Šios direktyvos 
tikslas nėra neleisti gamintojams naudoti savo gaminiuose būtinų priedų.

Pakeitimas 478
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės neleidžia tabako 
gaminiuose naudoti priedų, kurie:

– didina tabako gaminių patrauklumą ir 
gerina jų skonį;
– sukelia priklausomybę arba didina 
tabako gaminių priklausomybės sukėlimo 
gebą;
– yra toksiški arba kancerogeniniai, arba 
įtariama, kad jie yra kancerogeniniai.

Or. en
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Pakeitimas 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

Priedus, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, galima įtraukti į -I priedą tol, 
kol priedai nesuteikia gaminiui būdingo 
kvapo ar skonio ir nėra susiję su tabako 
gaminių patrauklumu.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ne kartą teigė už sveikatą atsakingas Komisijos narys T. Borg, tabako skonis turėtų būti 
kaip tabako. Joks aromatas savaime negali būti laikomas būtinu tabako gaminių gamybai. Tik 
aromato nesuteikiantys ir su patrauklumu nesusiję priedai gali atitikti tabako gaminių 
gamybai būtinų priedų kriterijus.

Pakeitimas 480
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią 
straipsnio dalį.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią dalį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią dalį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas dėl 6 straipsnio 1 dalies pakeitimo.

Pakeitimas 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią 
straipsnio dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su tų pačių autorių pasiūlymu 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nustatyti konkretų sąrašą.
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Pakeitimas 484
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią straipsnio 
dalį.

Valstybės narės praneša Komisijai apie
priemones, kurių imtasi pagal šią straipsnio 
dalį. Siekdama įgyvendinti derinimo 
tikslą, Komisija parengia konkretų 
sudedamųjų dalių, uždraustų pagal šią 
dalį, sąrašą, o valstybės narės privalo 
įsipareigoti šią dalį taikyti taip, kad 
reguliavimas būtų griežtesnis.

Or. fi

Pakeitimas 485
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą valstybės narės prašymu 
nustato arba gali savo iniciatyva nustatyti 
ar tabako gaminys patenka į 1 dalies 
taikymo sritį. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Komisija priimdama įgyvendinimo teisės 
aktus, priima vienodas taisykles dėl 
procedūrų, pagal kurias nustatoma, ar 
tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo 
sritį. Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 21 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu Komisija šiuo klausimu bus įgaliota priimti deleguotuosius aktus, ji gali vienašališkai iš 
esmės pakeisti direktyvą. Sudedamųjų dalių reglamentavimą geriau priimti pagal bendro 
sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą valstybės narės prašymu 
nustato arba gali savo iniciatyva nustatyti 
ar tabako gaminys patenka į 1 dalies 
taikymo sritį. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Komisija priimdama įgyvendinimo teisės 
aktus, priima vienodas taisykles dėl 
procedūrų, pagal kurias nustatoma, ar 
tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo 
sritį. Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 21 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su tų pačių autorių pasiūlymu 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nustatyti konkretų sąrašą.


