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Pakeitimas 487
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. cs

Pakeitimas 488
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimų perdavimas ne tik prieštarauja subsidiarumo principui ir kitam galimam teisiniam 
pagrindui, bet taip pat Sutarties nuostatoms dėl deleguotųjų aktų (SESV 290 straipsnis) ir 
įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis) naudojimo.
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Pakeitimas 489
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 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.

Or. pl

Pagrindimas

Šis ypač svarbus klausimas turėtų būti reglamentuotas pagrindiniu aktu.

Pakeitimas 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 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.

Or. de

Pakeitimas 491
Jutta Haug
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. en

Pakeitimas 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. de

Pakeitimas 494
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Komisija, atsižvelgdama į 1 dalies 
nuostatas ir remdamasi pagal 5 straipsnį 
suteikta informacija ir turimais 
moksliniais įrodymais, priimdama 
įgyvendinimo aktą valstybės narės 
prašymu nustato arba savo iniciatyva gali
nustatyti bendrą priedų, kuriuos leidžiama 
naudoti tabako gaminiuose, sąrašą. 
Valstybės narės, prieš atlikdamos 
vertinimą dėl patvirtinimo, gali uždrausti 
naudoti priedus, kurie turi žinomą 
neigiamą poveikį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Komisija priimdama įgyvendinimo aktą ir 
remdamasi moksliniais įrodymais 
valstybės narės prašymu nustato arba gali 
savo iniciatyva nustatyti, ar tabako 
gaminys patenka į 1 dalies taikymo sritį. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis
21 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Priimant sprendimus 
pasitelkiama nepriklausoma tyrimų 
grupė.

Or. en

Pakeitimas 496
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 497
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priimdama įgyvendinimo teisės 
aktus, priima vienodas taisykles dėl 

Išbraukta.
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procedūrų, pagal kurias nustatoma, ar 
tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo 
sritį. Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 21 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. pl

Pagrindimas

Šis ypač svarbus klausimas turėtų būti reglamentuotas pagrindiniu aktu.

Pakeitimas 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienodų taisyklių dėl procedūrų, taikomų nustatant, ar tabako gaminys patenka į 1 dalies 
taikymo sritį, priėmimas laikomas esmine teisėkūros procedūra priimamo akto nuostata, todėl 
keičiant tokią nuostatą visuomet reikėtų taikyti įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
nustatyti vienodas taisykles dėl procedūrų, 
pagal kurias nustatoma, ar tabako gaminys 
patenka į 1 dalies taikymo sritį.

Or. it

Pakeitimas 502
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi su šia direktyva susiję sprendimai politiniu požiūriu yra itin svarbūs. Nuostatos 
keičiamos visuomet taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 503
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimų perdavimas ne tik prieštarauja subsidiarumo principui ir kitam galimam teisiniam 
pagrindui, bet taip pat Sutarties nuostatoms dėl deleguotųjų aktų (SESV 290 straipsnis) ir 
įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis) naudojimo.

Pakeitimas 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausias priedų arba priedų derinio kiekis yra esminė teisėkūros procedūra priimamo akto 
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nuostata ir visi jos pakeitimai turi būti atliekami taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 505
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 506
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. pl
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Pagrindimas

Tam tikro aromato ir skonio cigaretės išpopuliarėjo (t. y. jos sudaro didelę tabako gaminių 
rinkos dalį) tik keliose ES valstybėse narėse. Kitose šalyse aromatizuotos cigaretės yra 
nelabai populiarios, dar kitose šalyse jos visiškai nepopuliarios. Todėl Komisijos pasiūlytos 
priemonės didžiausią poveikį padarytų tų valstybių narių rinkoms, kuriose šios cigaretės labai 
populiarios, o kitų valstybių narių rinkoms poveikio praktiškai nebūtų. Tokia priemonė yra 
neproporcinga, todėl jos reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 507
Jutta Haug

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 

Išbraukta.
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aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 509
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisija galėtų vienašališkai iš esmės pakeisti šią direktyvą, jei šiuo klausimu jai būtų 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sudedamąsias dalis reikėtų reglamentuoti 
taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 510
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 511
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

3. Jeigu moksliniai duomenys, gauti
taikant 1 ir 2 dalis, rodo, kad tam tikras 
priedas ar jų derinys paprastai suteikia 
būdingą kvapą ar skonį tada, kai jis viršija 
tam tikrą kiekį ar koncentraciją, taikoma 
įprasta teisėkūros procedūra siekiant
nustatyti šių priedų ar priedų derinių, kurie 
sukelia būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant nustatyti didžiausią priedų, kurie suteikia būdingą kvapą ar skonį (remiantis 
patikimais moksliniais duomenimis), kiekį, reikėtų taikyti įprastą teisėkūros procedūrą, o ne 
Komisijai priimti deleguotuosius aktus.
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Pakeitimas 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

3. Jeigu tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį, 
arba pagerina teigiamas skonio savybes 
tik tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai pagal 22 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių didžiausią 
leidžiamą kiekį, atitinkamai pakeičiant -
I priedą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą dėl teigiamo sąrašo kaip išankstinės priedų naudojimo sąlygos, Komisija 
turėtų taikyti šią nuostatą ir nustatyti didžiausią leidžiamą kiekį, taikytiną visokio pobūdžio 
skoniui (kvapui) ir visiems priedams, kurie gali pagerinti teigiamas skonio savybes.

Pakeitimas 513
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės draudžia tabako 
gaminiuose naudoti šiuos priedus:

Išbraukta.

a) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas 
ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba
b) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie yra 
susiję su energija ir gyvybingumu, arba
c) priedus, nudažančius išrūkas.
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Or. de

Pagrindimas

Nėra mokslinių įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti draudimą remiantis toksikologiniais 
tyrimais. Be to, nenurodomi gamintojai, tyrimo metodai ar reikšmingi kriterijai, galintys 
suteikti tokių įrodymų.

Pakeitimas 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės draudžia tabako 
gaminiuose naudoti šiuos priedus:

Išbraukta.

a) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas 
ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba
b) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie yra 
susiję su energija ir gyvybingumu, arba
c) priedus, nudažančius išrūkas.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 515
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės draudžia tabako 
gaminiuose naudoti šiuos priedus:

4. Draudžiama tabako gaminiuose naudoti 
šiuos priedus ir kvapiąsias medžiagas, taip 
pat jų komponentus:
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Or. de

Pakeitimas 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės draudžia tabako 
gaminiuose naudoti šiuos priedus:

4. Į -I priedą neįtraukiami šie tabako 
gaminiuose naudojami priedai:

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su pasiūlymu nustatyti teigiamą 
sąrašą 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Pakeitimas 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas 
ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas 
ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba

a) vitaminus arba

Or. en

Pagrindimas

Žodžių junginys „kiti priedai“ yra labai neaiškus ir nepagrįstas moksliniais įrodymais, todėl 
gali lemti subjektyvų aiškinimą ir teisinį netikrumą verslo subjektams ir už jų priežiūrą 
atsakingoms įstaigoms.

Pakeitimas 519
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas 
ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba

a) vitaminus arba

Or. es

Pakeitimas 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) cukrų ar panašius priedus, kurie 
sušvelnina arba keičia pradinį tabako 
kvapą ar skonį, siekiant pagerinti jo 
teigiamas skonio savybes arba 
patrauklumą, arba
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Or. en

Pagrindimas

Cukrus dažnai naudojamas siekiant pakeisti pradinį kvapą ar skonį ir gaminius padaryti 
patrauklesnius jaunimui ar tiems, kurie pradeda rūkyti, arba pagerinti teigiamas skonio 
savybes.

Pakeitimas 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie yra 
susiję su energija ir gyvybingumu, arba

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie yra 
susiję su energija ir gyvybingumu, arba

b) kofeiną ir tauriną, arba

Or. en

Pagrindimas

Žodžių junginys „kiti priedai“ yra labai neaiškus ir nepagrįstas moksliniais įrodymais, todėl 
gali lemti subjektyvų aiškinimą ir teisinį netikrumą verslo subjektams ir už jų priežiūrą
atsakingoms įstaigoms.
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Pakeitimas 523
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie yra 
susiję su energija ir gyvybingumu, arba

b) kofeiną ir tauriną, arba

Or. es

Pakeitimas 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priedus, nudažančius išrūkas. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 525
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Valstybės narės draudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
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kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

Or. de

Pakeitimas 526
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Visais atvejais griežtai draudžiama 
pateikti apie bet kokius priedus 
informuojančias komercines nuorodas, 
dėl kurių vartotojai galėtų padaryti 
išvadą, kad tabako gaminys yra 
naudingas sveikatai, sumažina su tabako 
vartojimu susijusią riziką arba suteikia 
energijos, gyvybingumo arba teikia 
kitokios panašios naudos.

Or. es

Pakeitimas 527
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimas 528
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sprendimą leisti, riboti arba drausti tam tikrų sudedamųjų dalių naudojimą reikėtų pagrįsti 
patikimais moksliniais faktais, kuriais įrodoma, ar tam tikros sudedamosios dalys padidina 
grėsmę, jei naudojamas atitinkamas gaminys.

Pakeitimas 529
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 531
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
priemones, leidžiančias pakeisti kvapo 
(skonio) ar dūmų intensyvumą. Filtruose ir 
kapsulėse neturi būti tabako.

Or. pl

Pagrindimas

Tam tikro aromato ir skonio cigaretės išpopuliarėjo (t. y. jos sudaro didelę tabako gaminių 
rinkos dalį) tik keliose ES valstybėse narėse. Kitose šalyse aromatizuotos cigaretės yra 
nelabai populiarios, dar kitose šalyse jos visiškai nepopuliarios. Todėl Komisijos pasiūlytos 
priemonės didžiausią poveikį padarytų tų valstybių narių rinkoms, kuriose šios cigaretės labai 
populiarios, o kitų valstybių narių rinkoms poveikio praktiškai nebūtų. Tokia priemonė yra 
neproporcinga, todėl jos reikėtų atsisakyti.
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Pakeitimas 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

5. Draudžiama naudoti kvapiąsias 
medžiagas tokiuose tabako gaminių 
komponentuose kaip filtrai, popierius, 
pakuotės, kapsulės ar kiti techniniai 
elementai, leidžiantys pakeisti kvapo 
(skonio) ar dūmų intensyvumą. Filtruose ir 
kapsulėse neturi būti tabako.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas yra redakcinio pobūdžio, kad teksto nuostatos atitiktų pasiūlymą dėl teigiamo 
sąrašo.

Pakeitimas 533
Jutta Haug

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės ar kapsulės, kurie 
leidžia pakeisti kvapo (skonio) ar dūmų 
intensyvumą. Filtruose ir kapsulėse neturi 
būti tabako.

Or. en
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Pakeitimas 534
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

5. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pagrindimas

Lingvistinė pataisa. 

Pakeitimas 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą, 
jeigu esama neabejotinų mokslinių 
įrodymų, kad atitinkamas priedas 
padidina gaminio toksiškumą ar 
priklausomybės sukėlimo gebą. Filtruose 
ir kapsulėse neturi būti tabako.

Or. pl



AM\935758LT.doc 27/60 PE510.715v01-00

LT

Pakeitimas 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas ir (arba) priedus 
tokiuose tabako gaminių komponentuose 
kaip filtrai, popierius, pakuotės, kapsulės ar 
kiti techniniai elementai, leidžiantys 
pakeisti kvapo, skonio, aromato ar dūmų 
intensyvumą. Filtruose ir kapsulėse neturi 
būti tabako.

Or. en

Pakeitimas 537
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nedaromas poveikis techniniams 
elementams, kuriais siekiama sumažinti
kai kuriuos kenksmingus dūmų 
komponentus.

Or. en

Pakeitimas 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 5 dalis netaikoma techninėms 
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priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti 
kai kuriuos kenksmingus dūmų 
komponentus arba padidinti tabako 
gaminių biologinį skaidumą.

Or. it

Pakeitimas 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
nustatytos nuostatos ar sąlygos 
atitinkamai būtų taikomos tabako 
gaminiams.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra 
toks, kad vartojimo metu pastebimai 
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako produkto poveikį.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako
produkto poveikį.

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurie yra toksiški, 
kancerogeniniai arba sukelia 
priklausomybę, arba gali turėti bet kokį iš 
minėtų poveikį, kai nedega arba kai 
tabako gaminys yra vartojamas.

Or. en

Pakeitimas 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra 
toks, kad vartojimo metu pastebimai 
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako produkto poveikį.

Į -I priedą neįtraukiami, remiantis
moksliniais įrodymais, priedai, kurių 
kiekis yra toks, kad vartojimo metu 
pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų neleisti naudoti priedų, kurie padidina tabako gaminių toksiškumą arba 
priklausomybę sukeliantį poveikį, o ne tik tokių, kurie „pastebimai“ padidina tokį poveikį.
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Pakeitimas 543
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako 
produkto poveikį.

Valstybės narės, remdamosi viešais 
moksliniais įrodymais, kurie gauti iš 
nepriekaištingos reputacijos patikimų 
mokslinių šaltinių ir paskelbti
administracinio sprendimo priede, 
draudžia pateikti rinkai tabako gaminius su 
priedais, kurių kiekis yra toks, kad 
vartojimo metu objektyviai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako 
gaminio poveikį.

Or. es

Pakeitimas 544
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako 
produkto poveikį.

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
bendrą tabako gaminio poveikį sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Tabako gaminio teikimą rinkai reikėtų susieti su bendru poveikiu, kurį daro šio gaminio 
vartojimas visų jį vartojančių asmenų sveikatai, ir atitinkamai jį įvertinti.
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Pakeitimas 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako 
produkto poveikį.

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio
poveikį taip, kad jį galima įvertinti.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „pastebimai“ yra per subjektyvus, todėl pakankamai sudėtinga jį įvertinti. Direktyva 
turi būti pagrįsta patikimais ir įvertinamais moksliniais įrodymais, kad būtų galima priimti 
sprendimą riboti ar varžyti tam tikrų priedų naudojimą.

Pakeitimas 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako 
produkto poveikį.

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu labai (remiantis 
tarptautiniu standartu) padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio
poveikį.

Or. de

Pakeitimas 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer



PE510.715v01-00 32/60 AM\935758LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su pasiūlymu nustatyti teigiamą 
sąrašą 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Pakeitimas 549
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą, valstybės narės prašymu 
nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva 
ar tabako gaminys patenka į 7 dalies 

Išbraukta.
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taikymo sritį.  Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir 
grindžiami naujausiais moksliniais 
įrodymais.

Or. pl

Pagrindimas

Tam tikro aromato ir skonio cigaretės išpopuliarėjo (t. y. jos sudaro didelę tabako gaminių 
rinkos dalį) tik keliose ES valstybėse narėse. Kitose šalyse aromatizuotos cigaretės yra 
nelabai populiarios, dar kitose šalyse jos visiškai nepopuliarios. Todėl Komisijos pasiūlytos 
priemonės didžiausią poveikį padarytų tų valstybių narių rinkoms, kuriose šios cigaretės labai 
populiarios, o kitų valstybių narių rinkoms poveikio praktiškai nebūtų. Tokia priemonė yra 
neproporcinga, todėl jos reikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą, valstybės narės prašymu 
nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva 
ar tabako gaminys patenka į 7 dalies 
taikymo sritį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir 
grindžiami naujausiais moksliniais 
įrodymais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą, valstybės narės prašymu 
nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva 
ar tabako gaminys patenka į 7 dalies 
taikymo sritį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir 
grindžiami naujausiais moksliniais 
įrodymais.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 552
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą, valstybės narės prašymu 
nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva 
ar tabako gaminys patenka į 7 dalies 
taikymo sritį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir 
grindžiami naujausiais moksliniais 
įrodymais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisija galėtų vienašališkai iš esmės pakeisti šią direktyvą, jei šiuo klausimu jai būtų 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sudedamąsias dalis reikėtų reglamentuoti 
taikant bendro sprendimo procedūrą.
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Pakeitimas 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą, valstybės narės prašymu 
nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva 
ar tabako gaminys patenka į 7 dalies 
taikymo sritį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir 
grindžiami naujausiais moksliniais 
įrodymais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su pasiūlymu nustatyti teigiamą 
sąrašą 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Pakeitimas 554
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako gaminio poveikį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti didžiausią leidžiamą 
šių priedų kiekį.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Visi su šia direktyva susiję sprendimai politiniu požiūriu yra itin svarbūs. Nuostatos 
keičiamos visuomet taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 555
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako gaminio poveikį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti didžiausią leidžiamą 
šių priedų kiekį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako gaminio poveikį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti didžiausią leidžiamą 
šių priedų kiekį.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 557
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako gaminio poveikį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti didžiausią leidžiamą 
šių priedų kiekį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisija galėtų vienašališkai iš esmės pakeisti šią direktyvą, jei šiuo klausimu jai būtų 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sudedamąsias dalis reikėtų reglamentuoti 
taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina 

Išbraukta.
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toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako gaminio poveikį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti didžiausią leidžiamą 
šių priedų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas riboti tam tikro gaminio vartojimą ar jį drausti dėl jame esančių priedų, nurodytų 
7 ir 8 dalyse, turi būti pagrįstas patikimais ir įvertinamais moksliniais įrodymais ir 
apsvarstytas atsižvelgiant į būsimą šios direktyvos peržiūrą. Be to, šie aspektai yra laikomi 
esminėmis teisėkūros procedūra priimamo akto nuostatomis ir visi jų pakeitimai turi būti 
atliekami taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako 
gaminio poveikį, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti 
didžiausią leidžiamą šių priedų kiekį.

9. Jeigu moksliniai įrodymai rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis tik 
tuomet vartojimo metu padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio 
poveikį, kai viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, įskaitant standartinę 
saugos atsargą, Komisijai pagal 
22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus ir nustatyti didžiausią 
leidžiamą šių priedų kiekį, atitinkamai 
pakeičiant -I priedą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą dėl teigiamo sąrašo kaip išankstinės priedų naudojimo sąlygos, Komisija 
turėtų taikyti šią nuostatą ir nustatyti didžiausią leidžiamą kiekį, taip pat taikytiną priedams, 
kurie yra tik toksiški, arba priedams, jei yra tam tikra jų koncentracija.
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Pakeitimas 560
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina toksinį 
ar priklausomybę sukeliantį tabako 
gaminio poveikį, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti 
didžiausią leidžiamą šių priedų kiekį.

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina toksinį 
ar priklausomybę sukeliantį tabako 
gaminio poveikį, taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra siekiant nustatyti 
didžiausią leidžiamą šių priedų kiekį.

Or. el

Pagrindimas

Taikoma įprasta teisėkūros procedūra siekiant nustatyti didžiausią leidžiamą priedų kiekį, 
kurie, remiantis moksliniais duomenimis, pastebimai padidina tabako gaminio toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį poveikį.

Pakeitimas 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu pastebimai padidina toksinį 
ar priklausomybę sukeliantį tabako 
gaminio poveikį, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės
aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti 
didžiausią leidžiamą šių priedų kiekį.

9. Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, 
gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis 
vartojimo metu labai (remiantis 
tarptautiniu mastu pripažintu standartu)
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako gaminio poveikį, 
Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
nustatyti didžiausią leidžiamą šių priedų 
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kiekį.

Or. de

Pakeitimas 562
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi su šia direktyva susiję sprendimai politiniu požiūriu yra itin svarbūs. Nuostatos 
keičiamos visuomet taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 563
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 

Išbraukta.
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esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. fi

Pakeitimas 564
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 565
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį ir vienodą visų vartotojų apsaugą visoje ES, 
rūkomiesiems tabako gaminiams, išskyrus cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą tabaką, reikėtų 
taikyti tokius pačius ženklinimo reikalavimus.

Pakeitimas 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia kurti spragų ribojant priedus.  Nors, lyginant su cigaretėmis ir cigaretėms sukti 
skirtu tabaku, tokiuose gaminiuose kaip cigarilės ir kaljanų tabakas esančios kvapiosios 
medžiagos naudojamos mažiau, tačiau jos taip pat yra patrauklios jauniems vartotojams.

Pakeitimas 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes
ir cigaretėms sukti skirtą tabaką, netaikomi 
1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Bedūmius tabako gaminius pirmiausia vartoja vyresnės kartos asmenys, šiems gaminiams 
reikėtų netaikyti draudimo dėl būdingo kvapo ar skonio. Be to, teisės aktu reikėtų remti 
tradicinius tabako gaminius ir gaminius, kurie kelia mažiau grėsmės už cigaretes.

Pakeitimas 570
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Kvapiosioms medžiagoms, esančioms 
oraliniam vartojimui skirtame tabake 
(drėgnas burnos tabakas sniusas) 
netaikomos 1 dalies nuostatos. Jei Švedija 
nesiims priemonių dėl kvapiųjų medžiagų 
remdamasi TKPK ir jos 
rekomendacijomis per ketverius metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo, Komisijai 
pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus ir panaikinti 
šią išimtį.

Or. en

Pagrindimas

Visiems tabako gaminiams turėtų būti taikomos vienodos nuostatos dėl sudedamųjų dalių, 
taikant išimtį drėgnam burnos tabakui sniusui, kurio atvejis yra ypač ypatingas. Nors ES turi 
visas teises reglamentuoti drėgname burnos tabake sniuse naudojamus priedus, tačiau dėl 
ypatingai didelio šio klausimo jautrumo Švedijoje šiai šaliai turėtų būti leista reglamentuoti 
sniuse naudojamus priedus. Jei ši šalis to tinkamai nepadaro per ketverius metus, reikėtų 
taikyti tokias pačias taisykles, kokios taikomos kitiems tabako gaminiams.
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Pakeitimas 571
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes 
ir cigaretėms sukti skirtą tabaką, netaikomi 
1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai.

Or. de

Pakeitimas 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką, netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai.

Or. de

Pagrindimas

Tradicinis kramtomasis ir uostomasis tabakas vartojamas tik keliuose Europos regionuose, 
tai yra tradicijų puoselėjimo dalis. Be to, kramtomąjį ir uostomąjį tabaką daugiausia vartoja 
vyresnio amžiaus žmonės. 10 ir 11 straipsniuose nurodytų ženklinimo nuostatų atveju 
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kramtomajam ir uostomajam tabakui taikomos tokios pačios mažiau ribojamosios nuostatos 
kaip cigarams, cigarilėms ir pypkių tabakui. Tokia pati išimtis turėtų būti taikoma ir 
6 straipsniui.

Pakeitimas 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
22 straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius
tabako gaminius, netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais panaikinti 
šią išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia 
aplinkybės – ne mažiau kaip 20 proc. 
pasikeičia didžiausias kiekis 10 didžiausių 
valstybių narių rinkų, apskaičiuojant 
pagal pardavimo duomenis, pateiktus 
pagal 5 straipsnio 4 dalį,. arba atitinkamų 
kategorijų gaminių jaunesnių nei 25 metų 
amžiaus vartotojų skaičius išauga 
10 procentinių punktų bent 10 valstybių 
narių, apskaičiuojant …[ši data bus 
įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal 
Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių 
vartojimo paplitimo tyrimų duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term. It is also important to redefine "substantial 
change of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the 
current definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would 
be easily achievable without generating any substantial change in the volume market. This is 
because the market in 10 of the member countries is currently extremely low.10
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Pakeitimas 574
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius
tabako gaminius, netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai.

Or. de

Pagrindimas

Tam tikriems tabako gaminiams daroma draudimo taikymo išimtis susijusi su 6 straipsnio 
taikymo sritimi. Todėl tokių išimčių panaikinimas būtų laikomas esmine direktyvos nuostata, 
šį klausimą reikėtų toliau spręsti taikant įprastą teisėkūros procedūrą, vykdomą dviejų teisės 
aktų leidėjų. 

Pakeitimas 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius
tabako gaminius, netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai.



PE510.715v01-00 48/60 AM\935758LT.doc

LT

Or. it

Pagrindimas

Esminių direktyvos nuostatų atveju reikėtų naudoti įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 576
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius
tabako gaminius, netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija galėtų vienašališkai iš esmės pakeisti šią direktyvą, jei šiuo klausimu jai būtų 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sudedamąsias dalis reikėtų reglamentuoti 
taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 577
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius
tabako gaminius, netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnio 10 dalyje yra esminių šios direktyvos nuostatų, todėl jos nepriskiriamos 
deleguotųjų aktų taikymo sričiai.

Pakeitimas 578
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
22 straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką, kaljanų 
tabaką ir bedūmius tabako gaminius,
netaikomi 1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai. 
Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
panaikinti šią išimtį, jeigu iš esmės 
pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje, padėtį vertinant pagal 
kompetentingų institucijų valstybėse 
narėse pateiktus duomenis.

Or. fr

Pagrindimas

Daugiau dėmesio, vertinant sveikatos požiūriu, reikėtų skirti dideliam tabako vartojimui tarp 
jaunimo, naudojant, pvz., vandens pypkes (kaljanus). Todėl taip pat svarbu šiems gaminiams 
taikyti 6 straipsnio nuostatas dėl informacijos, kurią reikia suteikti apie sudedamąsias dalis, 
ir 10 straipsnio nuostatas dėl pranešimų apie žalą sveikatai.

Pakeitimas 579
Manfred Weber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
22 straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius
tabako gaminius, netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai. Jie taip pat netaikomi 
ir uostomojo tabako gaminiams. Komisijai 
pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus ir panaikinti 
šią išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia 
aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje.

Or. de

Pakeitimas 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką, kaljanų 
tabaką ir bedūmius tabako gaminius
netaikomi 1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai. 
Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
panaikinti šią išimtį, jeigu iš esmės 
pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje.

Or. ro

Pakeitimas 581
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius
tabako gaminius, taikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai. Komisijai pagal 
22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus ir panaikinti šią 
išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės, 
nurodytos Komisijos ataskaitoje.

Or. el

Pagrindimas

Šia direktyva nustatoma vienoda apsauga visiems tabako gaminių vartotojams.

Pakeitimas 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 
5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes, 
cigaretėms sukti skirtą tabaką, kaljanų 
tabaką ir bedūmius tabako gaminius,
netaikomi 1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai. 
Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
panaikinti šią išimtį, jeigu iš esmės 
pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje.

Or. it

Pagrindimas

Eurobarometro duomenys rodo, kad jaunimas ir studentai kaljanus naudoja dažniau už kitas 
grupes.

Pakeitimas 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Norėdami, kad į -I priedą būtų 
įtraukta sudedamoji dalis, gamintojai ir 
importuotojai pateikia paraišką Komisijai. 
Prie paraiškos pridedama ypač ši 
informacija:
a) pareiškėjo vardas, pavardė arba 
pavadinimas ir nuolatinis adresas;
b) cheminis sudedamosios dalies 
pavadinimas;
c) informacija apie sudedamosios dalies 
veikimą ir didžiausią vienoje cigaretėje 
galimą naudoti kiekį, ir
d) aiškų įrodymą, pagrįsta moksliniais 
duomenimis, kad šiai sudedamajai daliai 
netaikomi jokie šiame straipsnyje išvardyti 
atmetimo kriterijai.
Komisija gali atitinkamo mokslinio 
komiteto paprašyti pateikti informaciją, ar 
atitinkamai sudedamajai daliai taikomas 
koks nors iš šiame straipsnyje išvardytų 
atmetimo kriterijų, ar toks kriterijus 
taikomas tik esant tam tikrai šios dalies 
koncentracijai. Komisija, laikydamasi 
1 dalyje nustatytos procedūros, sprendimą 
priima ne vėliau kaip per vienerius metus 
nuo paraiškos gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti procedūrą, taikomą sudedamųjų dalių įtraukimui į teigiamą sąrašą.

Pakeitimas 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Oraliniam vartojimui skirtam 
tabakui (drėgnam burnos tabakui sniusui) 
netaikomos šios direktyvos 6 straipsnio 
nuostatos.

Or. sv

Pagrindimas

Kadangi ES galioja bendras draudimas parduoti drėgną burnos tabaką sniusą (oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką), nėra tarpvalstybinio intereso ES lygmeniu reglamentuoti sniuso 
sudėtį. Šį klausimą nacionaliniu lygmeniu turėtų reglamentuoti valstybė narė (Švedija), kur 
leidžiama pardavinėti sniusą. Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos nepakankamai 
reglamentuoja, pvz., kenksmingus priedus. Niekaip nereglamentuotos medžiagos, kurios gali 
pakenkti žmogaus sveikatai, tačiau nustatytos paprastai vartojamoms kvapiosioms 
medžiagoms taikomos griežtos taisyklės.

Pakeitimas 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Siekiant kompensuoti tabako gamintojų 
dėl šios direktyvos įgyvendinimo 
patiriamus nuostolius, regionuose, 
kuriuose gaminamas tabakas, įsteigiamas 
tabako augintojams skirtas paramos 
fondas. Iš šio fondo skiriami pinigai 
skiriami tiems augintojams, kurie patyrė 
poveikį dėl žaliavinio tabako paklausos 
sumažėjimo, taip pat tiems augintojams, 
kurie nori atsisakyti tabako auginimo ir 
pakeisti savo veiklos pobūdį.

Or. pl

Pagrindimas

Įgyvendinant direktyvos nuostatas sumažės žaliavimo ES tabako paklausa, jį gali pakeisti 
žaliavinis tabakas iš trečiųjų šalių. Tai reiškia, kad sumažės augintojų pajamos ir padidės 
nedarbas. Todėl reikėtų įsteigti paramos fondą, skirtą tiems augintojams, kurie patyrė poveikį 
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dėl žaliavinio tabako paklausos sumažėjimo, taip pat tiems augintojams, kurie nori atsisakyti 
tabako auginimo ir pakeisti savo veiklos pobūdį.

Pakeitimas 586
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
pateikiami įspėjimai apie grėsmę sveikatai 
oficialia valstybės narės, kurioje gaminys 
pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis.

1. Taikant išimtį 15 straipsnyje 
nurodytiems gaminiams, ant kiekvieno 
vienetinio tabako gaminių pakelio ir bet 
kokios išorinės pakuotės pateikiami 
įspėjimai apie žalą sveikatai oficialia 
valstybės narės, kurioje gaminys 
pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis.

Or. en

Pakeitimas 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
pateikiami įspėjimai apie grėsmę sveikatai 
oficialia valstybės narės, kurioje gaminys 
pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis.

1. Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės, 
taikant išimtį mažmeninės prekybos 
vietose naudojamo skaidriam celofanui,
pateikiami įspėjimai apie žalą sveikatai 
oficialia valstybės narės, kurioje gaminys 
pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis.

Or. es

Pagrindimas

Šis klausimas jau nagrinėtas dabartinėje direktyvoje, be to, ant pakuotės esančius įspėjimus 
apie žalą sveikatai galima matyti ir pro skaidrų celofaną.



AM\935758LT.doc 55/60 PE510.715v01-00

LT

Pakeitimas 588
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įspėjimai apie grėsmę sveikatai užima 
visą jiems skirtą paviršių ir negali būti 
komentuojami, perfrazuojami ar 
pateikiami kokia nors kita forma.

2. Įspėjimai apie žalą sveikatai užima visą 
jiems skirtą paviršių.

Or. nl

Pakeitimas 589
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita 
priemone arba vienetinio pakelio 
dangteliu.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 590
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
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ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

ir matomumą įspėjimai apie žalą sveikatai 
turi būti pateikti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo 
ženklais, saugumo elementais ar bet kokio 
tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, dėžute ar 
kita priemone.

Or. cs

Pakeitimas 591
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir matomumą įspėjimai apie žalą sveikatai 
turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
kainų ženklais, saugumo elementais ar bet 
kokio tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, 
dėžute ar kita priemone arba vienetinio 
pakelio dangteliu.

Or. de

Pakeitimas 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir matomumą įspėjimai apie žalą sveikatai 
turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
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be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais,
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone
arba vienetinio pakelio dangteliu.

stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

Or. en

Pakeitimas 593
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir matomumą įspėjimai apie žalą sveikatai 
turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo 
ženklais, saugumo elementais ar bet kokio 
tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, dėžute ar 
kita priemone arba vienetinio pakelio 
dangteliu. Tokios patys su sauga 
susijusios priežastys pateisina šios 
nuostatos išlaikymą Direktyvoje 
2001/37/EB, kuria leidžiama įspėjimus 
prie cigarų pakelių tvirtinti nuimamaisiais 
lipdukais.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – dėl akivaizdžių priežasčių – išlaidų rinkos segmentui – atkurti 2001 m. 
direktyvos nuostatą.

Pakeitimas 594
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
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ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

ir matomumą įspėjimai apie žalą sveikatai 
turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo 
ženklais, saugumo elementais ar bet kokio 
tipo neskaidriu apvalkalu, maišeliu, 
aplanku, dėžute ar kita priemone arba 
vienetinio pakelio dangteliu.

Or. de

Pagrindimas

Nebūtina ant skaidriuos pakuotės spausdinti įspėjimų apie žalą sveikatai, nes per skaidrų 
apvalkalą aiškiai matyti ant paties pakelio esantis įspėjimas.

Pakeitimas 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir matomumą įspėjimai apie žalą sveikatai 
turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo 
ženklais, saugumo elementais ar bet kokio 
tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, dėžute ar 
kita priemone arba vienetinio pakelio 
dangteliu. Tabako gaminių, išskyrus 
cigaretes, cigaretėms sukti skirtą tabaką ir 
bedūmius tabako gaminius, įspėjimai apie 
žalą sveikatai gali būti tvirtinami 
lipdukais, nebent jų nebūtų galima 
nuimti.

Or. de
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į pakelių dydžių ir dizaino įvairovę ir aplinkybę, kad cigarai gaminami mažais 
kiekiais, ant lipdukų pateikiami įspėjimai apie žalą sveikatai galėtų būti tinkamas sprendimas 
cigarų gamintojams. Direktyva 2001/37/EB taip pat numatyta tokia išimtis.

Pakeitimas 596
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir matomumą įspėjimai apie žalą sveikatai 
turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo 
ženklais, saugumo elementais ar bet kokio 
tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, dėžute ar 
kita priemone arba vienetinio pakelio 
dangteliu.

Jei gaminiai gaminami mažais kiekiais, 
minėti įspėjimai apie žalą sveikatai gali 
būti tvirtinami prilipdomomis etiketėmis, 
jei tai daroma kilmės vietoje ir šių etikečių 
negalima nuimti nesugadinus pakuotės.

Or. es

Pakeitimas 597
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant užtikrinti aiškumą ir 
matomumą, ypač grafinių įspėjimų atveju, 
galima naudoti prilipdomas etiketes, jei jų 
negalima nuimti nuo pakuotės ir tik 
tuomet, jei ant pakuotės medžiagų 
sudėtinga ar neįmanoma išspausdinti 
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kombinuotų įspėjimų. 

Or. es

Pagrindimas

Ypač svarbu užtikrinti ant pakuotės, ant kurios spausdinti sudėtinga, pvz., metalo ar medžio, 
pateikiamų įspėjimų vizualinį aiškumą.


