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Pakeitimas 1234
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:

Išbraukta.

a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

Or. fr

Pakeitimas 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:

Išbraukta.

a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
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kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

Or. pl

Pakeitimas 1236
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:

Išbraukta.

a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio reglamentavimo koncepcija nėra išlaikyta. Išskyrus tabako gaminius –
gaminiai, kuriuose yra nikotino, kad ir koks būtų nikotino kiekis – turėtų būti klasifikuojami 
kaip vaistiniai preparatai. Šio pranešimo projekto 18 straipsnyje neskatinama užtikrinti 
aukšto lygio sveikatos apsaugą ir taip pažeidžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
168 straipsnio 7 dalis. Palyginti su Vengrijoje galiojančiomis taisyklėmis, 18 straipsnis yra 
žingsnis atgal, todėl jo dabartinė forma yra nepriimtina.

Pakeitimas 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:

Išbraukta.

a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

Or. it

Pakeitimas 1238
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

b) padengti 15 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 17 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 20 proc.

Or. nl

Pakeitimas 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija prašo Atsirandančių ir 
nustatomų naujų pavojų sveikatai 
mokslinio komiteto (pranc. CSRSEN) per 
24 mėnesius nuo direktyvos įsigaliojimo 
pateikti nuomonę, kad būtų galima gauti 
patikimus mokslinius ir toksikologinius 
duomenis apie tai, ar pagrindinės 
elektroninių tabako gaminių 
sudedamosios dalys yra kenksmingos, ar 
ne, ir apie galimas priemones, kurių 
reikia imtis naudojant šį su tabaku 
susijusį gaminį.

Or. fr

Pagrindimas

Bendro saugumo ataskaitą dėl įvairių elektroninių tabako gaminių, šiuo metu siūlomų 
rinkoje, dažniausiai nesilaikant teisės aktų, kuo skubiau turi pristatyti Europos Komisija ir jos 
moksliniai komitetai.

Pakeitimas 1240
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 1241
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi šioje direktyvoje priimti sprendimai yra itin politinio pobūdžio. Bet kokie pakeitimai turi 
būti atliekami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 1242
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimas 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 1244
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1245
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio reglamentavimo koncepcija nėra išlaikyta. Išskyrus tabako gaminius –
gaminiai, kuriuose yra nikotino, kad ir koks būtų nikotino kiekis – turėtų būti klasifikuojami 
kaip vaistiniai preparatai. Šio pranešimo projekto 18 straipsnyje neskatinama užtikrinti 
aukšto lygio sveikatos apsaugą ir taip pažeidžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
168 straipsnio 7 dalis. Palyginti su Vengrijoje galiojančiomis taisyklėmis, 18 straipsnis yra 
žingsnis atgal, todėl jo dabartinė forma yra nepriimtina.

Pakeitimas 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 1247
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

5. Komisija iki [penkeri metai po 
direktyvos perkėlimo į visų ES valstybių 
narių nacionalinę teisę] pateikia kitų 
direktyvoje nustatytų taisyklių taikymo 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, 
ataskaitą. Joje Komisija apsvarsto mokslo 
ir technikos pokyčius gaminių, kuriuose 
yra nikotino, srityje, atsižvelgdama į 
vartotojų elgseną ir gaminių kategorijas.
Prireikus Komisija prie ataskaitos prideda 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriame nustato gaminių, 
kuriuose yra nikotino, saugos ir reklamos 
taisykles bei reikalavimus dėl įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vietos, formato, 
išdėstymo, dizaino ir rotacijos.

Or. de

Pakeitimas 1248
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

5. Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis 
ir valstybėmis narėmis, iki 2017 m. sausio 
1 d. atlieka tyrimą dėl gaminių, kuriuose 
yra nikotino. Šis tyrimas turi apimti 
išsamų saugos vertinimą, rizikos 
vertinimą bei sąnaudų ir naudos analizę, 
jame taip pat turi būti pateikiama įvairių 
galimų su teisėkūra susijusių alternatyvų. 
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Or. en

Pagrindimas

Elektroninės cigaretės nėra vaistas, nes negalima tvirtinti, kad jomis galima pagerinti 
žmogaus sveikatą ar padėti išvengti ligų. Be to, nors šios cigaretės išskiria nikotiną, tai ir ne 
tabako produktas. Taigi elektroninės cigaretės nepatenka nei į medicinos, nei į tabako 
gaminius reglamentuojančių teisės aktų taikymo sritį. Šiuo pakeitimu raginama atlikti tyrimą 
ir pateikti šiems naujiems gaminiams tinkamas su teisėkūra susijusias alternatyvas.

Pakeitimas 1249
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ne vėliau kaip praėjus dvejiems 
metams nuo 25 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ataskaitą dėl to, ar reikia 
pasiūlyti kitus teisės aktus dėl gaminių, 
kuriuose yra nikotino ir kuriems 
nesuteiktas leidimas pagal Direktyvą 
2001/83/EB, pateikimo rinkai.
Ataskaitoje Komisija pirmiausia nurodo 
aspektus, kuriuos reikėtų įvertinti 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių 
raidą, įskaitant tarptautiniu mastu 
patvirtintų gaminiams taikomų taisyklių ir 
standartų pokyčius, ypač atkreipiant 
dėmesį į:
a) gaminių, kuriuose yra nikotino, 
gamybos ir tiekimo standartus;
b) atitinkamą minimalų amžių, taikomą 
gaminių, kuriuose yra nikotino, 
pardavimo ir pirkimo metu;
c) vartotojų informavimo reikalavimus; 
d) reklamą ir informavimą, atsižvelgiant į 
gaminių kenksmingumo mažinimo 
galimybes, taip pat naudojant moksliniais 



PE510.722v01-00 12/80 AM\935765LT.doc

LT

įrodymais paremtas pretenzijas dėl 
gaminių;
e) poreikį užtikrinti galimybes tabako 
gaminių vartotojams gauti gaminių, 
kuriuose yra nikotino.
Komisija, kuriai rengti ataskaitą padeda 
mokslo ir technikos ekspertai, analizuoja 
gaminių, kuriuose yra nikotino, 
naudojimo ir vartojimo modelius.

Or. en

Pagrindimas

Mažesnę riziką keliantys gaminiai, pavyzdžiui, vadinamosios elektroninės cigaretės, gali 
pakeisti įprastinius tabako gaminius ir padėti apskritai sumažinti neigiamas tabako vartojimo 
pasekmes sveikatai. Reguliavimas teisės aktu reikalingas, tačiau reikalavimas gauti leidimą 
pateikti rinkai pagal žmonėms skirtų vaistų direktyvą neatitinka dabartinio mokslo lygio ir 
todėl jį reikėtų apsvarstyti dar kartą.

Pakeitimas 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Gaminiai, kuriuose yra nikotino

1. Gaminiai, kuriuose yra nikotino, gali 
būti pateikiami rinkai tik tada, jeigu jų 
leidimas suteiktas pagal:
a) Direktyvą 2001/83/EB arba
b) 2 ir 3 dalyje nustatytą supaprastintą 
procedūrą.
Supaprastinta procedūra
2. Pagal supaprastintą procedūrą 
valstybės narės reikalauja, kad gaminių, 
kuriuose yra nikotino, gamintojai ir 
importuotojai pateiktų prašymą dėl 
rinkodaros leidimo, kuriame nurodoma:



AM\935765LT.doc 13/80 PE510.722v01-00

LT

a) įrodymai, kad gaminys pagamintas 
vadovaujantis geros gamybos praktikos 
principais ir gairėmis;
b) išsamus susijusio gaminio aprašymas, 
įskaitant visas sudedamąsias dalis ir 
informaciją apie išrūkas;
c) rizikos valdymo planas, įskaitant bet 
kokių nepageidaujamų reakcijų stebėseną 
ir registraciją;
Valstybės narės turi teisę imti mokestį už 
prašymų nagrinėjimą. Jos taip pat gali 
reikalauti, kad gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Kiekviena valstybė narė tinkamai 
atsižvelgia į kitos valstybės narės anksčiau 
išduotus leidimus prekiauti.
3. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
gaminiams išdavus leidimus pagal 
supaprastintą procedūrą, jie atitiktų šias 
sąlygas:
a) gaminys turi būti aiškiai paženklintas, 
nurodant nikotino kiekį, naudojimo 
instrukcijas, pranešimų dėl 
nepageidaujamų reakcijų teikimo 
instrukcijas ir gamintojo duomenis;
b) ant kiekvieno vienetinio pakelio ir ant 
bet kokios išorinės pakuotės pateikiamas 
toks įspėjimas apie grėsmę sveikatai:
Šis gaminys skirtas jau rūkantiems 18 
metų ar vyresniems asmenims kaip 
alternatyva tabako cigaretėms. Jame yra 
nikotino, kuris yra priklausomybę 
sukelianti medžiaga. Besilaukiančioms 
moterims, krūtimi maitinančioms 
moterims, nikotinui ar propilenglikoliui 
alergiškiems ar aukštą kraujospūdį 
turintiems asmenims būtina pasitarti su 
gydytoju;
c) jame negali būti kvapiųjų medžiagų;
d) gaminio pardavimas ribojamas 
atsižvelgiant į teisiškai leidžiamą tabako 
gaminiams parduoti amžių, nustatytą 
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atitinkamoje valstybėje narėje;
e) gaminius galima parduoti ne 
vaistinėse;
f) turi būti tinkamai reguliuojama 
reklama ir pardavimų skatinimas;
4. Valstybės narės stebi gaminių, kuriuose 
yra nikotino, rinkos plėtrą, įskaitant 
pažangą, pasiektą mažinant jų 
kenksmingumą, taip pat bet kokius 
įrodymus apie medžiagų, skatinančių 
perėjimą prie sunkesnes pasekmes 
sveikatai sukeliančių medžiagų, 
naudojimą jaunimo tarpe. Remdamasi 
įrodymais, Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai praėjus 
penkeriems metams po direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino. 
Ataskaitoje vertinama, ar būtina iš dalies 
keisti šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad elektroninės cigaretės gali būti naudingos įgyvendinant žalos mažinimo 
strategijas, todėl joms turėtų būti leidžiama laisviau konkuruoti su cigaretėmis, turint 
omenyje pardavimo vietas, ir pan. Vis dėlto gaminiai ir toliau turėtų atitikti tinkamus saugos 
ir kokybės standartus Taikant supaprastintos leidimų išdavimo procedūros alternatyvą, 
naudojamos vaistų ir tabako reglamentų nuostatos. Turėtume būti atsargūs, nes trūksta 
duomenų, visų pirma apie ilgalaikį poveikį. Būtina toliau atlikti stebėseną, o gaminių, 
kuriuose yra nikotino, reguliavimo režimas turėtų būti persvarstytas po penkerių metų.

Pakeitimas 1251
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žoliniai rūkomieji gaminiai Tabako pakaitalai

Or. en
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Pagrindimas

19 straipsnio antraštė yra pernelyg siaura, ją reikėtų išplėsti įtraukiant tabako pakaitalus 
(pvz., kapsules be nikotino, naudojamas elektroninėse ir žolinėse cigaretėse), nes jie taip pat 
kenkia sveikatai.

Pakeitimas 1252
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant kiekvieno vienetinio žolinių rūkomųjų
gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės 
pakuotės turi būti toks įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai:

Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako 
gaminių pakaitalų pakelio ir ant bet kokios 
išorinės pakuotės turi būti toks įspėjimas 
apie grėsmę sveikatai:

Or. en

Pakeitimas 1253
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant kiekvieno vienetinio žolinių rūkomųjų
gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės 
pakuotės turi būti toks įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai:

Ant kiekvieno vienetinio žolinių rūkomųjų
gaminių arba garinamųjų ar rūkomųjų 
gaminių be nikotino pakelio ir ant bet 
kokios išorinės pakuotės turi būti toks 
įspėjimas apie grėsmę sveikatai::

Or. fi

Pakeitimas 1254
Georgios Koumoutsakos

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

Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai Šis gaminys kenkia jūsų sveikatai

Or. el

Pakeitimas 1255
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai Šis natūralus gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai

Or. fr

Pagrindimas

Įspėjimai apie grėsmę sveikatai turi atitikti gaminio realybę ir juose gaminys turi būti 
aprašomas kuo išsamiau.

Pakeitimas 1256
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai Šis gaminys kenkia jūsų sveikatai

Or. en

Pakeitimas 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai Šis gaminys kenkia jūsų sveikatai

Or. de

Pakeitimas 1258
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai 
spausdinamas priekiniame ir galiniame 
išoriniame vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės paviršiuje.

2. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai 
spausdinamas priekiniame, apatiniame 
arba galiniame išoriniame vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiuje.

Or. cs

Pakeitimas 1259
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi 
atitikti reikalavimus, nustatytus 10 
straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne 
mažiau kaip 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

3. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi 
atitikti reikalavimus, nustatytus 10 
straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne 
mažiau kaip 15 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 17 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 20 proc.

Or. nl
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Pakeitimas 1260
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi 
atitikti reikalavimus, nustatytus 10 
straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne 
mažiau kaip 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos – iki 35 proc.

3. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi 
atitikti reikalavimus, nustatytus 10 
straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne 
mažiau kaip 15 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 18 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos – iki 20 proc.

Or. de

Pakeitimas 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi 
atitikti reikalavimus, nustatytus 10 
straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne 
mažiau kaip 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

3. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi 
atitikti reikalavimus, nustatytus 10 
straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne 
mažiau kaip 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
daugiau kaip dvi oficialios kalbos — iki 
35 proc.

Or. it
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Pakeitimas 1262
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Tabako gaminius imituojantys gaminiai

Draudžiama pateikti rinkai tabako 
gaminius imituojančius gaminius.

Or. en

Pakeitimas 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Tabako gaminius imituojantys gaminiai

1. Draudžiami tabako gaminius 
imituojantys gaminiai, kurie gali būti 
patrauklūs nepilnamečiams ir paskatinti 
juos pradėti vartoti tabako produktus.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečiams skirtos tabako gaminių imitacijos gali paskatinti vaikus vartoti tabako 
gaminius. Dauguma rūkančiųjų pradeda rūkyti dar būdami nepilnamečiais. Todėl turėtume 
sutelkti dėmesį į jaunų žmonių sulaikymą nuo rūkymo ir vengti tokių tabako gaminius 
imituojančių gaminių naudojimo kaip kaljanai ar kaljanų tabakas, kurie itin patrauklūs 
jaunimui ir skatina įgyti rūkančiųjų elgseną, taigi kelia grėsmę visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Neigiami ekonominiai ir socialiniai 
šios direktyvos įgyvendinimo padariniai 
turi būti šalinami taikant tinkamas 
priemones ir skiriant finansinę paramą iš 
ES biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1265
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 22 straipsnis Išbraukta.
Delegavimas
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje, Komisijai suteikiami neribotam 
laikui nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
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10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 
straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje 
ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.
4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 
dalį, 6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 
dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 
dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 
dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 
dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, 
arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Visi šioje direktyvoje priimti sprendimai yra itin politinio pobūdžio. Bet kokie pakeitimai turi 
būti atliekami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.
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Pakeitimas 1266
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų. 
Deleguotuosius aktus galima priimti tik 
tais atvejais, kai šioje direktyvoje toks 
įgaliojimų suteikimas aiškiai numatytas.

Or. de

Pagrindimas

Neatrodo tikslinga kitose šios direktyvos dalyse vardyti visus įgaliojimų suteikimo atvejus.

Pakeitimas 1267
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdama deleguotuosius aktus, 
Komisija užtikrina tinkamas konsultacijas 
valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi PSO Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos (TKPK) 4 straipsnio 
7 dalies ir 5 straipsnio 3 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į laišką, gautą iš Nuolatinio Europos gydytojų komiteto 
(angl. CPME).

Pakeitimas 1268
Georgios Koumoutsakos
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje,
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje, Komisijai suteikiami neribotam 
laikui nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje, 18 straipsnio 2 
dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. el

Pagrindimas

Išbrauktos nuostatos yra esminiai teisėkūros procedūra priimamo akto aspektai. Todėl bet 
koks šių nuostatų keitimas turi būti atliekamas taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 1269
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje, Komisijai suteikiami neribotam 
laikui nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami dvejiems 
metams nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant padidinti parlamentinę kontrolę reikia apriboti įgaliojimų suteikimo trukmę. Dveji 
metai atrodo tinkamas laikotarpis, nes Parlamentas taip pat turi turėti galimybę per 
kadenciją vykdyti tam tikrą Komisijos kontrolę.

Pakeitimas 1270
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje,
Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnio 9 
dalyje, Komisijai suteikiami penkeriems 
metams nuo (...). (Leidinių biuras turi 
įrašyti šio pakeitimų teisės akto 
įsigaliojimo datą). Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka Europos Parlamento standartinę formuluotę dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 
straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, 
Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 14 straipsnio 9 
dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnio 5 dalyje, Komisijai suteikiami 
neribotam laikui nuo [Oficialiųjų leidinių 
biurui: įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo 
datą].

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas: techninis pakoregavimas dėl Komisijos pasiūlymo 6 ir 13 straipsnių 
pakeitimo.

Pakeitimas 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 
3 straipsnio 3a dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 
4 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 4a 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 
3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 
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dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje,
Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

9 dalyje, Komisijai suteikiami penkeriems 
metams nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. it

Pakeitimas 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami trejiems metams nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. it

Pakeitimas 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 4 straipsnio 4 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
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straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 
straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, 
Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 1275
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 1276
Sergej Kozlík
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 1277
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais, kuriais išbraukiamos nuostatos dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 1278
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 
straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, 
Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 
9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnio 5 dalyje, Komisijai suteikiami 
neribotam laikui nuo [Oficialiųjų leidinių 
biurui: įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo 
datą]. 

Or. cs

Pakeitimas 1279
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Deleguotuosiuose aktuose, 
priimamuose pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 
dalies a–c punktus, numatomas 
mažiausiai 24 mėnesių pereinamasis 
laikotarpis, kurį gali būti kartu 
naudojamos rūkomojo tabako pakuotės su 
įspėjimais apie grėsmę sveikatai, 
nustatytais ir šioje direktyvoje, ir 
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deleguotajame akte, paskelbtame 
naudojantis įgaliojimais, suteiktais pagal 
pirmiau paminėtas nuostatas.

Or. pl

Pagrindimas

Gamybos ir platinimo ciklas (nuo pakuočių spausdinimo iki pardavimo mažmeninės prekybos 
vietose) trunka nuo 18 iki 24 mėnesių, o esant reikšmingiems pakuotės išvaizdos pakeitimams 
– iki 36 mėnesių. Todėl siekiant išvengti nepagrįstų nuostolių dėl būtinybės pašalinti tabako 
gaminius iš rinkos, reikia numatyti pereinamąjį laikotarpį, kurį gali būti kartu prekiaujama 
pakuotėmis ir su „senais“ įspėjimais apie grėsmę sveikatai, ir su naujai nustatytais 
įspėjimais. Taip bus galima sklandžiai pakeisti pakuotės pavyzdį.

Pakeitimas 1280
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 
straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje 
ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti įgaliojimų 
delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. de
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Pakeitimas 1281
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 
straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje 
ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 4 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 3 
dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 straipsnio 10 
dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 
dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 
dalį, 13 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 9 
dalį. Sprendimu dėl panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 4 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
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10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 
3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 
dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų 
delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 
3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 
dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų 
delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 4 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 14 
straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 
18 straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų 
delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.
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nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas: techninis pakoregavimas dėl Komisijos pasiūlymo 6 ir 13 straipsnių 
pakeitimo.

Pakeitimas 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 
2 dalyje, 3 straipsnio 3a dalyje, 4 straipsnio 
3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 
4a dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
6 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 
6 straipsnio 10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 
9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 
9 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. it

Pakeitimas 1285
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais, kuriais išbraukiamos nuostatos dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 1286
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 



AM\935765LT.doc 35/80 PE510.722v01-00

LT

3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje,
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 1287
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 
dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 
straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 
18 straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų 
delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. cs
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Pakeitimas 1288
Sergej Kozlík

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 1289
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 
dalį, 6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 
dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 
dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 
dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 
dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 

5. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 



AM\935765LT.doc 37/80 PE510.722v01-00

LT

dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. de

Pakeitimas 1290
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 
dalį, 6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 
dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 
dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 
dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 
dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

5. Pagal 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jei per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. pl
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Pagrindimas

Pašalintos nuostatos dėl EK įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus, kurie turi būti 
reglamentuojami pagrindiniu aktu arba taikant patikros tvarką pagal SESV 291 straipsnį.

Pakeitimas 1291
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 4 dalį ir 14 
straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui 
ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 5. Pagal 4 straipsnio 4 dalį, 8 straipsnio 4 
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dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 
dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 
dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 
dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį,
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 4 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 14 
straipsnio 9 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 
straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui 
ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
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jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas: techninis pakoregavimas dėl Komisijos pasiūlymo 6 ir 13 straipsnių 
pakeitimo.

Pakeitimas 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3a dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 4 straipsnio 4a dalį, 6 straipsnio 2 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 9 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. it
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Pakeitimas 1295
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 
straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 
straipsnio 9 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 
straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui 
ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. cs

Pakeitimas 1296
Sergej Kozlík

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
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priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 1297
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. en
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Pakeitimas 1298
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais, kuriais išbraukiamos nuostatos dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 23 straipsnis Išbraukta.
Ataskaita
1.
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Ne vėliau kaip praėjus penkeriems 
metams nuo 25 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui šios 
direktyvos taikymo ataskaitą.
Kad būtų gauta visa turima reikalinga 
informacija, Komisijai rengti ataskaitą 
padeda mokslo ir technikos ekspertai.
2.
Ataskaitoje Komisija pirmiausia nurodo 
aspektus, kuriuos reikėtų peržiūrėti ar 
patikslinti atsižvelgiant į mokslo ir 
technikos žinių raidą, įskaitant 
tarptautiniu mastu patvirtintų gaminiams 
taikomų taisyklių ir standartų pokyčius, 
ypač atkreipiant dėmesį į:
a) patirtį, įgytą dėl pakuočių paviršių, 
nenurodytų šioje direktyvoje, dizaino 
atsižvelgiant į nacionalinę, tarptautinę, 
teisinę, ekonominę ir mokslo raidą;
b) naujų kategorijų tabako gaminių 
rinkos pokyčius, atsižvelgiant, be kita ko, į 
pagal 17 straipsnį gautus pranešimus;
c) rinkos pokyčius, kurie lemia esminį 
aplinkybių pasikeitimą.
Valstybės narės teikia Komisijai jos 
vertinimui atlikti ir ataskaitai rengti 
reikalingą pagalbą bei visą turimą 
informaciją.
3. Prie ataskaitos pridedami pasiūlymai 
dėl šios direktyvos dalinių pakeitimų, 
kurie, Komisijos manymu, yra būtini 
norint suderinti ją su pokyčiais tabako ir 
susijusių gaminių srityje, jei tai reikalinga 
vidaus rinkos jos veikimui, ir atsižvelgti į 
visas mokslo faktais pagrįstas naujoves 
bei tarptautiniu mastu patvirtintų 
standartų pokyčius.

Or. en
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Pakeitimas 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip praėjus dvejiems 
metams nuo 25 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui šios 
direktyvos taikymo ekonominių ir 
socialinių pasekmių ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1301
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naujų kategorijų tabako gaminių rinkos 
pokyčius, atsižvelgiant, be kita ko, į pagal 
17 straipsnį gautus pranešimus;

b) naujų kategorijų tabako gaminių rinkos 
pokyčius, atsižvelgiant, be kita ko, į pagal 
17 straipsnį gautus pranešimus, ir visų 
pirma remiantis galimų mažiau 
kenksmingų naujų kategorijų tabako 
gaminių privalumų ir mažesnės su 
rūkimu susijusių ligų rizikos vertinimu;

Or. cs

Pakeitimas 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tikroviškesnio toksinio poveikio ir 
žalos vertinimo bei reguliavimo 
metodikas;

Or. da

Pagrindimas

Punktas perkeltas iš dabartinės Direktyvos 2001/37/EB.

Pakeitimas 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) galimą direktyvos poveikį tabako 
auginimui Europos Sąjungoje.

Or. es

Pakeitimas 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) tų sudedamųjų dalių, kurios skatina 
žalingą įprotį, įpratinamojo poveikio 
įvertinimą;

Or. da

Pagrindimas

Punktas perkeltas iš dabartinės Direktyvos 2001/37/EB.
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Pakeitimas 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) tabako gaminių, kurie gali mažinti 
žalą, įvertinimą;

Or. da

Pagrindimas

Punktas perkeltas iš dabartinės Direktyvos 2001/37/EB.

Pakeitimas 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) standartizuotų bandymų metodų, 
skirtų cigarečių dūmų sudedamųjų dalių, 
išskyrus dervas, nikotiną ir anglies 
monoksidą, kiekiui nustatyti, pokyčius;

Or. da

Pagrindimas

Punktas perkeltas iš dabartinės Direktyvos 2001/37/EB.

Pakeitimas 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) gamintojų privalomus pateikti 
toksikologinius duomenis apie 
sudedamąsias dalis ir jų bandymo būdą, 
kad visuomenės sveikatos institucijos 
galėtų įvertinti jų naudojimą;

Or. da

Pagrindimas

Šis punktas perkeltas iš dabar galiojančios Direktyvos 2001/37/EB.

Pakeitimas 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cf) standartų, susijusių su kitais nei 
cigaretės gaminiais, pokyčius.

Or. da

Pakeitimas 1309
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės kas dvejus metus 
praneša Komisija apie priemonių, kurių 
imamasi pagal 2002 m. gruodžio 2 d. 
Tarybos rekomendaciją Nr. 2003/54/EB 
dėl rūkymo prevencijos ir tabako 
kontrolės pagerinimo, įgyvendinimą, visų 
pirma apie nacionalinės teisės aktuose 
nustatytas amžiaus ribas, taip pat apie 
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savo planus didinti amžiaus ribą, kad būtų 
pasiektas tikslas sukurti „nerūkančiųjų 
kartą“.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti dar
nesulaukę 18 m. Remiantis 2002 m. Tarybos rekomendacijoje pateiktais duomenimis, 60 proc. 
rūkančiųjų šį įprotį įgyja iki 13 m., o 90 proc. – iki 18 m. 22 valstybėse narėse teisiškai 
leidžiamas tabakui įsigyti amžius yra 18 m., o 16 m. – likusiose penkiose valstybėse narėse 
(AT, BE, IT, LU ir NL). Todėl daugelyje valstybių narių susiduriama su rimta amžiaus ribos 
nesilaikymo problema. Tarybos rekomendacijoje nustatyta prievolė teikti ataskaitas turėtų 
tapti teisiškai privaloma.

Pakeitimas 1310
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neturi drausti ar riboti 
tabako ar susijusių gaminių, atitinkančių 
šią direktyvą, importo, pardavimo ar 
vartojimo.

1. Pagal 2 ir 3 dalis valstybės narės neturi 
drausti ar riboti tabako ar susijusių 
gaminių, atitinkančių šią direktyvą, 
importo, pardavimo ar vartojimo.

Or. en

Pakeitimas 1311
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 

2. Šia direktyva nepažeidžiama valstybių 
narių teisė, laikantis Sutarties, išlaikyti 
arba nustatyti griežtesnes su tabako 
gaminiais susijusias taisykles, kurias jos 
laiko būtinomis siekiant apsaugoti
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apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie 
tokias nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar 
ne, ar jos būtinos ir proporcingos 
siekiamam tikslui, taip pat, ar jos nėra 
savavališka diskriminacija ar neteisėtas 
valstybių narių prekybos apribojimas. 
Jeigu Komisija per minėtą laikotarpį 
nepriima jokio sprendimo, laikoma, kad 
nacionalinės priemonės buvo patvirtintos.

visuomenės sveikatą, jei šios taisyklės 
nepatenka į šioje direktyvoje nustatytų 
taisyklių taikymo sritį.

Or. de

Pakeitimas 1312
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais.
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie 
tokias nacionalines nuostatas pranešama 

2. Valstybė narė gali priimti ar palikti 
galioti griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, jei 
tokios nuostatos atitinka Sutarties 
nuostatas. 
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Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar 
ne, ar jos būtinos ir proporcingos 
siekiamam tikslui, taip pat, ar jos nėra 
savavališka diskriminacija ar neteisėtas 
valstybių narių prekybos apribojimas. 
Jeigu Komisija per minėtą laikotarpį 
nepriima jokio sprendimo, laikoma, kad 
nacionalinės priemonės buvo patvirtintos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti visuomenę sveikatą labai svarbu, kad valstybės narės išlaikytų galimybę 
šalies lygmeniu imtis griežtesnių tabako kontrolės priemonių, jeigu jos to pageidauja, ir 
nebūtų ribojami valstybių narių užmojai dėl tabako kontrolės, jei tai atitinka ir suderinama su 
ES teisės aktais. Be to, svarbus argumentas yra tas, kad valstybės narės neturėtų priverstinai 
atsižvelgti į regresines priemones po persvarstytos direktyvos priėmimo.

Pakeitimas 1313
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 

2. Tačiau ši direktyva neturi poveikio 
valstybių narių teisei priimti griežtesnes 
nuostatas su sąlyga, kad šios nuostatos yra 
grindžiamos būtinumu apsaugoti 
visuomenės sveikatą, atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais.
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Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar 
ne, ar jos būtinos ir proporcingos 
siekiamam tikslui, taip pat, ar jos nėra 
savavališka diskriminacija ar neteisėtas 
valstybių narių prekybos apribojimas. 
Jeigu Komisija per minėtą laikotarpį 
nepriima jokio sprendimo, laikoma, kad 
nacionalinės priemonės buvo patvirtintos.

Or. el

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas � suderinti tabako produktų rinką, o ne ją suskaidyti. Be to, būtina 
pabrėžti, kad visuomenės sveikatos apsauga patenka į valstybių narių kompetencijos sritį.

Pakeitimas 1314
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas susijusioje valstybėje narėje 
gaminamiems ir parduodamiems 
gaminiams direktyvos reglamentuojamose 
srityse, remdamasi su visuomenės 
sveikatos apsauga susijusiais viršesniais 
motyvais. Valstybė narė taip pat gali 
priimti griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. 
Nepažeidžiant direktyvos 98/84/EB 
nuostatų, apie tokias nacionalines 
nuostatas pranešama Komisijai kartu su jų 
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patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 
diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos.

palikimo galioti ar priėmimo motyvais. 
Komisija per šešis mėnesius nuo pranešimo 
gavimo datos patvirtina arba atmeta 
nuostatas, patikrinusi, atsižvelgdama į 
aukštą sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 
diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos. 

Or. cs

Pakeitimas 1315
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 

2. Tačiau valstybė narė turi teisę palikti 
galioti griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais.
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diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos.

Valstybė narė taip pat turi teisę priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais.

Komisija per šešis mėnesius nuo pranešimo 
gavimo datos patvirtina arba atmeta 
nuostatas, patikrinusi, atsižvelgdama į 
aukštą sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 
diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos.

Or. fr

Pagrindimas

Tačiau valstybė narė turi turėti teisę palikti galioti griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams direktyvos reglamentuojamose srityse, remdamasi su 
visuomenės sveikatos apsauga susijusiais viršesniais motyvais.

Pakeitimas 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 



AM\935765LT.doc 55/80 PE510.722v01-00

LT

taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse,
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 
diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos.

taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Nuostatos, pagal kurias rekomenduojama 
tabako gaminių mažmenininkams 
nerodyti jų pardavimo vietoje, laikomos 
tinkamomis priemonėmis visuomenės 
sveikatai apsaugoti. Valstybė narė taip pat 
gali priimti griežtesnes nuostatas 
remdamasi su konkrečia padėtimi toje 
valstybėje narėje susijusiais motyvais ir su 
sąlyga, kad nuostatos yra grindžiamos 
būtinumu apsaugoti visuomenės sveikatą. 
Apie tokias nacionalines nuostatas 
pranešama Komisijai kartu su jų palikimo 
galioti ar priėmimo motyvais. Komisija per 
šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo 
datos patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 
diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą turi būti imamasi visų priemonių, kuriomis 
neskatinama parduoti su tabaku susijusių gaminių, įskaitant nuostatas, kuriomis 
rekomenduojama atitinkamai nerodyti tų produktų įgaliotose parduotuvėse.

Pakeitimas 1317
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis



PE510.722v01-00 56/80 AM\935765LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 
diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos.

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams 
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais. 
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 
konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias 
nacionalines nuostatas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui ir bendros vidaus rinkos 
poreikiams ir principams, taip pat, ar jos 
nėra savavališka diskriminacija ar 
neteisėtas valstybių narių prekybos 
apribojimas. Jeigu Komisija per minėtą 
laikotarpį nepriima jokio sprendimo, 
laikoma, kad nacionalinės priemonės buvo 
patvirtintos.

Or. de

Pakeitimas 1318
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines 

Išbraukta.
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nuostatas dėl šia direktyva 
nereglamentuojamų aspektų. Šios 
nacionalinės nuostatos turi būti pagrįstos 
labai svarbiomis viešojo intereso 
priežastimis ir būti reikalingos ir 
proporcingos jų tikslui pasiekti. Jos neturi 
būti savavališkos diskriminacijos ar 
neteisėto valstybių narių ribojimo 
priemonė ir neturi trukdyti visiškai 
įgyvendinti šią direktyvą.

Or. de

Pakeitimas 1319
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines 
nuostatas dėl šia direktyva 
nereglamentuojamų aspektų. Šios 
nacionalinės nuostatos turi būti pagrįstos 
labai svarbiomis viešojo intereso 
priežastimis ir būti reikalingos ir 
proporcingos jų tikslui pasiekti. Jos neturi 
būti savavališkos diskriminacijos ar
neteisėto valstybių narių ribojimo 
priemonė ir neturi trukdyti visiškai 
įgyvendinti šią direktyvą.

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti nacionalinių nuostatų dėl šia 
direktyva nereglamentuojamų aspektų, 
jeigu jos atitinka Sutarties nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas tekstas yra perteklinis, atsižvelgiant į Sutarties taikymą.

Pakeitimas 1320
Ewald Stadler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines nuostatas 
dėl šia direktyva nereglamentuojamų 
aspektų. Šios nacionalinės nuostatos turi 
būti pagrįstos labai svarbiomis viešojo 
intereso priežastimis ir būti reikalingos ir 
proporcingos jų tikslui pasiekti. Jos neturi 
būti savavališkos diskriminacijos ar 
neteisėto valstybių narių ribojimo 
priemonė ir neturi trukdyti visiškai 
įgyvendinti šią direktyvą.

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines nuostatas 
dėl šia direktyva nereglamentuojamų 
aspektų. Šios nacionalinės nuostatos turi 
būti pagrįstos labai svarbiomis viešojo 
intereso priežastimis ir būti reikalingos ir 
proporcingos jų tikslui pasiekti. Jos neturi 
būti savavališkos diskriminacijos ar 
neteisėto valstybių narių ribojimo 
priemonė.

Or. de

Pagrindimas

Paskutinė sakinio dalis nereikalinga, nes direktyva ir taip turi būti įgyvendinama pagal 
Sutarties nuostatas.

Pakeitimas 1321
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šia direktyva jokiu būdu 
nepažeidžiama valstybių narių teisė 
nustatyti griežtesnes taisykles, jei jos 
būtinos visuomenės sveikatos apsaugai ir 
pernelyg neviršija šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių ar taikymo srities.

Or. de

Pagrindimas

Pernelyg dideli nukrypimai būtų didelis teisinio tikrumo pažeidimas ir direktyvos siekiui 
veikiau pakenktų, o ne padėtų.
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Pakeitimas 1322
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šią 
direktyvą, įsigaliosiančius ne vėliau kaip 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: 18 mėnesių po įsigaliojimo]. 
Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų 
nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šią 
direktyvą, įsigaliosiančius ne vėliau kaip 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: 24 mėnesių po įsigaliojimo]. 
Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų 
nuostatų tekstą.

Or. cs

Pakeitimas 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šią 
direktyvą, įsigaliosiančius ne vėliau kaip 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: 18 mėnesių po įsigaliojimo]. 
Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų 
nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šią 
direktyvą, įsigaliosiančius ne vėliau kaip 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: 18 mėnesių po įsigaliojimo] ir 
6 straipsnio atveju ne vėliau kaip 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: 36 mėnesiai po įsigaliojimo]. 
Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų 
nuostatų tekstą.

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas: pakeitimas reikalingas dėl to, kad Sąjungos priedų sąrašui pagal 6 
straipsnį sudaryti reikia laiko.
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Pakeitimas 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 26 straipsnis Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: 24 mėnesiai po įsigaliojimo]:
a) tabako gaminius;
b) gaminius, kuriuose nikotino yra 
mažiau nei 18 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta ribinė vertė;
c) žolinius rūkomuosius gaminius.

Or. en

Pakeitimas 1325
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
24 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
36 mėnesiai po įsigaliojimo]: 

Or. cs
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Pakeitimas 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
24 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
36 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Or. pl

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti užtikrintas reikiamas laikas prisitaikyti prie pakeitimų, kylančių 
iš direktyvos nuostatų, tuo labiau, kad jų įtaka atskiroms valstybėms turės skirtingus 
padarinius.

Pakeitimas 1327
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
24 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [24 
mėnesiai nuo direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę]:

Or. de

Pakeitimas 1328
Timothy Kirkhope

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis



PE510.722v01-00 62/80 AM\935765LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
24 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
42 mėnesiai po įsigaliojimo, kad būtų 
galima atlikti reikiamus gamybos ir 
pakavimo proceso pakeitimus ir išnaudoti 
turimas atsargas]:

Or. en

Pakeitimas 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
24 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
36 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Or. en

Pakeitimas 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti gaminius, 
kuriuose yra nikotino, ir neatitinkančius 
šios direktyvos reikalavimų, pateikti rinkai 
iki [Oficialiųjų leidinių biurui, prašau 
įrašyti tikslią datą: 48 mėnesiai po 
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įsigaliojimo]:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skirti pakankamai laiko gaminių, kuriuose yra nikotino, registravimui vaistiniais 
preparatais, kad būtų išvengta laikotarpio, per kurį šie gaminiai visiškai pašalinami iš rinkos, 
nustatymo.

Pakeitimas 1331
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tabako gaminius; a) cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą 
tabaką;

Or. de

Pakeitimas 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminius, kuriuose nikotino yra 
mažiau nei 18 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta ribinė vertė;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skirti pakankamai laiko gaminių, kuriuose yra nikotino, registravimui vaistiniais 
preparatais, kad būtų išvengta laikotarpio, per kurį šie gaminiai būtų visiškai pašalinti iš 
rinkos.
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Pakeitimas 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminius, kuriuose nikotino yra mažiau 
nei 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta ribinė 
vertė;

b) gaminius, kuriuose yra nikotino;

Or. en

Pakeitimas 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminius, kuriuose nikotino yra mažiau 
nei 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta ribinė 
vertė;

b) gaminius, kuriuose yra nikotino;

Or. en

Pakeitimas 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminius, kuriuose nikotino yra mažiau 
nei 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta ribinė 
vertė;

b) gaminius, kuriuose yra nikotino;

Or. pl
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Pakeitimas 1336
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žolinius rūkomuosius gaminius. c) žolinius rūkomuosius gaminius.

Valstybės narės gali leisti kitus tabako 
gaminius, ne cigaretes ir cigaretėms sukti 
skirtą tabaką, neatitinkančius šios 
direktyvos reikalavimų, pateikti rinkai iki 
[42 mėnesiai po įsigaliojimo].

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Direktyvos 2001/37/EB 18 konstatuojamąja dalimi reikėtų nustatyti pakankamai 
ilgus pereinamuosius laikotarpius, kad būtų galima atlikti būtinus gamybos pakeitimus ir 
išparduoti gaminių atsargas. Tai svarbu kalbant visų pirma apie mažąsias ir vidutines įmones 
bei tabako plantacijas, kurioms bus taikoma ši direktyva.

Pakeitimas 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I priedas
Priedai, kurių naudojimas tabako 
gaminiuose yra patvirtintas
Cheminis priedo pavadinimas – funkcija –
didžiausias leidžiamas kiekis

Or. en
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Pagrindimas

Kaip naują Direktyvos priedą reikėtų įterpti tikslų priedų, kurie gali būti naudojami tabako 
gaminiuose, sąrašą.

Pakeitimas 1338
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Rūkymas – 9 iš 10 susirgimų plaučių 
vėžiu priežastis

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1339
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Rūkymas sukelia burnos ir gerklės vėžį Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1340
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Rūkymas sukelia šlapimo pūslės 
priepuolius

Or. en
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Pagrindimas

Europos Sąjungoje vis dažniau diagnozuojamas šlapimo pūslės vėžys (Tarptautinės vėžio 
tyrimo agentūros duomenimis, tai yra ketvirta dažniausia vėžio forma vyrams ir keturiolikta –
moterims), o tabako rūkymas � didžiausias šlapimo pūslės vėžio rizikos veiksnys. Kai kuriose 
šalyse (įskaitant Australiją, Kanadą ir Naująją Zelandiją) jau naudojamas šis įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai siekiant padidinti informuotumą apie priežastinį ryšį tarp rūkymo ir šlapimo 
pūslės vėžio.

Pakeitimas 1341
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Rūkymas sukelia širdies priepuolius Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1342
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Rūkymas sukelia insultą ir negalią Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Rūkymas sukelia šlapimo pūslės vėžį
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Or. fr

Pagrindimas

Ši vėžio forma nepakankamai įvertinta. Pusė vyrų šlapimo pūslės vėžio atvejų ir trečdalio 
moterų šlapimo pūslės vėžio atvejų yra susiję su tabako vartojimu. Nors iki šiol nuo to 
dažniausiai nukentėdavo vyrai, nuo šios vėžio rūšies kenčiančių moterų skaičius grėsmingai 
didėja, nes vis daugiau moterų rūko.

Pakeitimas 1344
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Rūkymas kelia pavojų apakti Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1345
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Rūkymas kenkia dantims ir dantenoms Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1346
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Rūkymas gali nužudyti jūsų negimusį Išbraukta.
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kūdikį

Or. nl

Pakeitimas 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Jūsų išpučiami dūmai kenkia vaikams,
šeimai ir draugams

10) Jūsų išpučiami dūmai trumpina vaikų, 
šeimos narių ir draugų gyvenimą; 
nekelkite jiems rizikos

Or. es

Pakeitimas 1348
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Rūkai tu – rūkys ir tavo vaikai Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1349
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Mesk rūkyti dabar – lik gyvas dėl 
artimųjų

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 1350
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Rūkymas mažina vaisingumą Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1351
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Rūkymas didina impotencijos pavojų Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Rūkymas prie vaikų gali sukelti 
staigią kūdikių mirtį

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti įterptas naujas tekstinis įspėjimas siekiant apsaugoti vaikus ir negimusius 
kūdikius nuo rūkymo keliamos grėsmės sveikatai.

Pakeitimas 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Šiame gaminyje yra nikotino ir jis 
gali pakenkti jūsų sveikatai.
(Pakeitimas susijęs su I priedo 1a 
antraštine dalimi (nauja).)

Or. it

(Žr. 18 straipsnio pakeitimus)

Pakeitimas 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) Rūkymas nėštumo metu sukelia 
priešlaikinį gimdymą

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įterptas naujas tekstinis įspėjimas siekiant apsaugoti vaikus ir negimusius 
kūdikius nuo rūkymo keliamos grėsmės sveikatai.
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Pakeitimas 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 14 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) Vaikams, kurie priversti rūkyti 
pasyviai, kyla didesnė grėsmė susirgti 
astma ir meningitu

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įterptas naujas tekstinis įspėjimas siekiant apsaugoti vaikus ir negimusius 
kūdikius nuo rūkymo keliamos grėsmės sveikatai.

Pakeitimas 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 a antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnyje minėtų tekstinių įspėjimų 
sąrašas

Or. it

(Žr. 18 straipsnio pakeitimus)

Pakeitimas 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
I a priedas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas (naujas)
Tabako gaminiuose ir tabako dūmuose 
esančių žalingų ir galimai žalingų 
sudedamųjų dalių sąrašas.
Sudedamoji dalis
Acetaldehidas
Acetamidas
Acetonas
Akroleinas
Akrilamidas
Akrilonitrilas
Aflatoksinas B1
4-aminobifenilas
1-aminonaftalenas
2-aminonaftalenas
Amoniakas
Anabazinas
o-anizidinas
Arsenas
A-α-C (2-amino-9H-pirido[2,3-b]indolas)
Benz[a]antracenas
Benz[j]aceantrilenas
Benzenas
Benzo[b]fluorantenas
Benzo[k]fluorantenas
Benzo[b]furanas
Benzo[a]pirenas
Benzo[c]fenantrenas
Berilis
1,3-butadienas
Kadmis
Kavos rūgštis
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Anglies monoksidas
Katecholis
Chloruoti dioksinai/furanai
Chromas
Chrizenas
Kobaltas
Kumarinas
Krezoliai (o-, m-, ir p-krezolis)
Krotonaldehidas
Ciklopenta[c,d]pirenas
Dibenz[a,h]antracenas
Dibenzo[a,e]pirenas
Dibenzo[a,h]pirenas
Dibenzo[a,i]pirenas
Dibenzo[a,l]pirenas
2,6-dimetilanilinas
Etil karbamatas (uretanas)
Etilbenzenas
Etileno oksidas
Formaldehidas
Furanas
Glu-P-1 (2-amino-6-metildipirido[1,2-
a:3',2'-d]imidazolas)
Glu-P-2 (2-aminodipirido[1,2-a:3',2'-
d]imidazolas)
Hidrazinas
Vandenilio cianidas
Indeno[1,2,3-cd]pirenas
IQ (2-amino-3-metilimidazo[4,5-
f]kvinolinas)
Izoprenas
Švinas
MeA-α-C (2-amino-3-metil)-9H-
pirido[2,3-b]indolas)
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Gyvsidabris
Metiletilketonas
5-metilkrizenas
4-(metilnitrozamino)-1-(3-piridil)-1-
butanonas (NNK)
Naftalenas
Nikelis
Nikotinas
Nitrobenzenas
Nitrometanas
2-nitropropanas
N-nitrozodietanolaminas (NDELA)
N-nitrozodietilaminas
N-nitrozodimetilaminas (NDMA)
N-nitrozometiletilaminas
N-nitrozomorfolinas (NMOR)
N-nitrozonornikotinas (NNN)
N-nitrozopiperidinas (NPIP)
N-nitrozopirolidinas (NPYR)
N-nitrozosarkozinas (NSAR)
Nornikotinas
Fenolis
PhIP (2-Amino-1-metil-6-
fenilimidazo[4,5-b]piridinas)
Polonis-210  
Propionaldehidas
Propileno oksidas
Kvinolinas
Selenas
Stirenas
o-toluidinas
Toluenas
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetil-5H-
pirido[4,3-b]indolas)
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Trp-P-2 (1-metil-3-amino-5H-pirido[4,3-
b]indolas)
Uranas-235
Uranas-238
Vinilacetatas
Vinilchloridas 

Or. en

Pagrindimas

Naujajame priede labai svarbu pateikti tabako gaminiuose ir tabako dūmuose esančių žalingų 
ir galimai žalingų sudedamųjų dalių sąrašą, kurį Maisto ir vaistų administracija (angl. FDA) 
pateikė 2009 m. Šeimos rūkymo prevencijos ir tabako kontrolės akte.

Pakeitimas 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
I b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 lentelė. Cigarečių 
dūmuose esančios 
žalingos ir galimai 
žalingos sudedamosios 
dalys

2 lentelė. Bedūmiame 
tabake esančios žalingos 
ir galimai žalingos 
sudedamosios dalys

3 lentelė. Cigaretėms 
sukti skirtame tabake 
esančios žalingos ir 
galimai žalingos 
sudedamosios dalys

Acetaldehidas Acetaldehidas Amoniakas
Akroleinas Arsenas Arsenas
Akrilonitrilas Benzo[a]pirenas Kadmis
4-aminobifenilas Kadmis Nikotinas 
1-aminonaftalenas Krotonaldehidas NNK*
2-aminonaftalenas Formaldehidas NNN**
Amoniakas Nikotinas
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Benzenas NNK* 
Benzo[a]pirenas NNN** 
1,3-butadienas
Anglies monoksidas
Krotonaldehidas
Formaldehidas 
Izoprenas
Nikotinas
NNK*
NNN**
Toluenas 
_____________
* 4-(metilnitrozamino)-1-
(3-piridil)-1-butanonas
** N-nitrozonornikotinas 

Or. en

Pagrindimas

Susiję su 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pakeitimais. Svarbu sudaryti trumpą 
dažniausiai tabako gaminiuose esančių pavojingų medžiagų sąrašą pagal tabako gaminių 
rūšį, panašiai kaip Amerikos teisės akte („Tabako kontrolės akte“) pateiktas sąrašas. Šis 
naujas priedas yra pagrindas pradėti reglamentuojamų tabako gaminių tyrimą laukiant, kol 
bus pateikta informacija apie visas žalingas ir galimai žalingas sudedamąsias dalis per 25 
straipsnyje numatytą direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminą.

Pakeitimas 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III PRIEDAS
Didžiausias leidžiamas kiekis bedūmiame 
tabake (toksinai viename sauso tabako 
svorio vienete):



PE510.722v01-00 78/80 AM\935765LT.doc

LT

NNN (N-nitrozonornikotinas) ir NNK (4-
(metilnitrozamino)-1-(3-piridil)-1-
butanonas): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]pirenas): 5,0 µg/kg

Or. en

Pagrindimas

Į šią lentelę perkeltos PSO Tabako gaminių reglamento tyrimų grupės rekomendacijos dėl 
toksiškumo. Ataskaita dėl mokslinio Tabako gaminių reglamento pagrindo, PSO Techninių 
ataskaitų serija, Nr. 955 (2010).

Pakeitimas 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
II b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV PRIEDAS
ES teisės aktai, taikomi gaminiams, 
kuriuose yra nikotino:
Bendra sauga:
Direktyva 2001/95/EB dėl bendros 
gaminių saugos
Bendrijos skubaus pasikeitimo 
informacija sistema (RAPEX). 
Pranešimai ir įspėjimas apie pavojingus 
gaminius
Pakuotės ir ženklinimas:
Direktyva 67/548/EEB dėl pavojingų 
medžiagų
Direktyva 99/45/EB dėl pavojingų 
preparatų
Reglamentas Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo taikomas nuo 
2015 m.
Cheminė sauga:



AM\935765LT.doc 79/80 PE510.722v01-00

LT

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH reglamentas)
Elektros sauga:
Direktyva 2006/95/EB dėl žemos įtampos 
prietaisų
Elektromagnetinio suderinamumo 
direktyva 2004/108/EB
Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) 
(kai taikoma)
Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų
Direktyva 2006/66/EB dėl baterijų
Svoris ir matavimo vienetai:
Direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų 
produktų komplektavimu pagal masę arba 
tūrį, suderinimo
Direktyva 2007/45/EB, nustatanti 
taisykles dėl fasuotų produktų vardinių 
kiekių
Komercinė praktika
Direktyva 97/7/EB dėl nuotolinės 
prekybos sutarčių
Elektroninės komercijos direktyva 
2000/31/EB
Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios 
ir lyginamosios reklamos
Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
įmonių komercinės veiklos

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų taikyti galiojančias vartotojų ir saugos taisykles dėl gaminių, kuriuose 
yra nikotino.  Reikalavimas teikti ataskaitas reiškia sistemiškesnį požiūrį, kuris bus Komisijos 
peržiūros, kuri turi būti atlikta iki 2017 m. balandžio mėn., pagrindas.
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