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Pakeitimas 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 835
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai,
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems vienetinio pakelio ir 
išorinės pakuotės elementams ir 
požymiams priskiriami lipdukai, kuriuos 
galima pašalinti (ne banderolės), intarpai 
ar kita papildoma medžiaga, nutrinami 
elementai ir apvalkalai. 

Or. de

Pagrindimas

Draudžiamų elementų ir požymių sąrašas turi būti konkretus, kad būtų galima užtikrinti 
teisinį tikrumą. Prekių ženklai, simboliai ir grafinė bei spalvinė jų pateikimo forma yra 
saugomi savininko nuosavybės teisėmis, todėl jie negali būti uždrausti.

Pakeitimas 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai ar kita 
papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
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lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

nutrinami elementai ir apvalkalai. 
Negalima drausti vartotojams teikti 
faktinės informacijos apie gaminį. 
Negalima drausti prekių ženklų,
registruotų anksčiau nei įsigaliojo 
direktyva.

Or. it

Pagrindimas

Tam tikri draudimai neleistų pateikti svarbios informacijos apie produktą, taip pat naudoti 
prekių ženklų, kurie jau registruoti. Vadinasi, kyla rizika, kad būtų pažeistos SESV pateiktos 
vartotojų teisių nuostatos ir PPO taisyklės. Be to, mažesnio nei 7,5 mm skersmens cigarečių 
uždraudimas turėtų neigiamą poveikį ir paskatintų vartotojus naudotis juodąja rinka, o tai 
turėtų aiškiai neigiamą įtaką jų sveikatai. 

Pakeitimas 838
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamais elementais ir požymiais
gali būti laikomi tekstai, simboliai, vardai, 
prekių ženklai, metaforiniai ar kiti ženklai 
ar kita papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, taip pat 
kiti nepaminėti elementai.

Negalima drausti vartotojams teikti 
faktinės informacijos apie gaminį.
Negalima drausti prekių ženklų, 
registruotų anksčiau nei įsigaliojo 
direktyva.

Or. it
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Pakeitimas 839
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, intarpai ar kita 
papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, taip pat 
kiti nepaminėti elementai.

Or. en

Pagrindimas

Nėra klaidinančių spalvų apibrėžties ir nėra tinkamo paaiškinimo, kaip spalvos gali būti 
klaidinančios. Taip pat sveikatos ir vidaus rinkos požiūriu nėra pagrįsta uždrausti mažo 
skersmens cigaretes.

Pakeitimas 840
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, intarpai ar kita 
papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, taip pat 
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apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

kiti nepaminėti elementai.

Or. de

Pagrindimas

Klaidinančios spalvos nėra apibrėžtos ir nėra jokio įtikinamo paaiškinimo, kodėl kai kurios 
spalvos galėtų būti klaidinančios. Taip pat visuomenės sveikatos apsaugos ir vidaus rinkos 
požiūriu nėra pagrindo uždrausti mažo skersmens cigaretes.

Pakeitimas 841
Kristian Vigenin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai,
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamais elementais ir požymiais
gali būti laikomi tekstai, simboliai, vardai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su paties tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. en

Pakeitimas 842
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, intarpai ar kita 
papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, arba 
susiję su paties tabako gaminio forma 
elementai, taip pat kiti nepaminėti 
elementai.

Or. cs

Pakeitimas 843
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, taip pat kiti nepaminėti 
elementai.

Or. pl

Pagrindimas

Tam tikro aromato ir skonio cigaretės išpopuliarėjo tik keliose valstybėse narėse (t. y. jos 
sudaro didelę tabako produktų rinkos dalį). Kitose valstybėse narėse jų paklausa labai maža, 
o kai kur jos visai nėra. Todėl Komisijos pasiūlymas skaudžiausiai paveiktų rinkas tų 
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valstybių narių, kuriose šios cigaretės labai populiarios, tuo tarpu kitų valstybių narių rinkos 
praktiškai liktų nepaveiktos. Šios nuostatos neproporcingos, todėl turėtų būti išbrauktos.

Pakeitimas 844
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. en

Pakeitimas 845
Timothy Kirkhope

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.
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mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

Or. en

Pakeitimas 846
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. pt

Pakeitimas 847
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
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mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

nepaminėti elementai.

Or. el

Pakeitimas 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai, 
apvalkalai ir bet kokie dekoratyviniai, arba 
susiję su pačio tabako gaminio forma 
elementai, taip pat kiti nepaminėti 
elementai.

Or. pl

Pagrindimas

Netinkama uždrausti vieno produkto neturint tam tinkamo pagrindo. Visi tabako gaminiai 
kenksmingi. Nėra įrodymų, kad plonos cigaretės būtų kenksmingesnės už įprastas cigaretes. 
Taip pat nėra patikimų ir tinkamų duomenų, kad jos būtų populiaresnės tarp jaunų 
rūkančiųjų. Todėl, jei jos supakuotos ir parduodamos remiantis šios direktyvos nuostatomis, 
nėra priežasties uždrausti jomis prekiauti ES.

Pakeitimas 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. en

Pakeitimas 850
Sergej Kozlík

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. en
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Pakeitimas 851
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. nl

Pakeitimas 852
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 
7,5 mm skersmens cigaretėmis 
neprekiaujama ES.

Or. fi
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Pakeitimas 853
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei
6,5 mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

Or. en

Pakeitimas 854
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. de
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Pagrindimas

Toks teisinis teiginys būtų grindžiamas neegzistuojančiu tyrimu, todėl turėtų būti atmestas.

Pakeitimas 855
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išbraukti siūlomą cigarečių skersmens ribojimą.  Įtraukus šią nuostatą būtų praktiškai 
uždraudžiama prekiauti plonomis cigaretėmis, o tai moksliškai niekaip nepagrįsta ir negali 
būti priimtina.

Pakeitimas 856
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
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spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai.

Or. el

Pagrindimas

Remiantis esamais moksliniais duomenimis negalima pastebėti tiesioginio ryšio tarp cigaretės 
skersmens ir amžiaus, kada asmuo pradeda rūkyti, taip pat negalima teigti, kad plonos 
cigaretės patrauklesnės už kitas. Šis draudimas nepadės žmonėms mesti rūkyti; tai tik reikš, 
kad jie toliau negali vartoti konkrečios kategorijos tabako produkto.

Pakeitimas 857
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Moksliškai pagrįsta informacija, kad 
tam tikras produktas yra mažiau 
kenksmingas už kitus, neturėtų būti 
įtraukta į 1 dalies b punkto ir 2 dalies 
nuostatas. Gamintojai turėtų siųsti tokią 
informaciją valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
nurodyti, kad produktas mažiau 
kenksmingas.

Or. el
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Pakeitimas 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Cigarečių su filtru filtro popierius turi 
būti sudėtingos struktūros, kad sudarytų 
pakankamą apsaugą nuo padirbinėjimo. 
Atsižvelgiant į tai, jis turi turėti bent šias 
savybes:
a) ant jo turi būti keleto spalvų matomi 
giliaspaude technika atspausdinti ženklai;
b) visos baltos vietos turi būti padengtos;
c) turi būti naudojamas kompleksinis 
spausdinimas, vietomis naudojant ploną 
struktūrą;
d) turi būti spausdinama ant balto 
pagrindo popieriaus;
e) perforavimas turi būti pakankamai toli 
nuo cigaretės galo.

Or. de

Pagrindimas

Keleto spalvų ir iš dalies labai plonos struktūros produktai, taip pat perforavimo technika 
prieinama tik rinkoje įsitvirtinusiems tiekėjams. Kartu nustačius konkrečius popieriaus 
reikalavimus, pvz., jo baltumo laipsnį, bus sudarytos veiksmingos kliūtys nelegaliai cigarečių 
rinkai. Perforuotos srities vieta užtikrins, kad vartotojas negalėtų uždengti skylučių ir taip 
padidinti dūmo stiprumo.

Pakeitimas 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Cigarečių popierius turi būti su 
vandens ženklais.
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Or. de

Pagrindimas

Tai užtikrins, kad gaminys nebūtų suklastotas.

Pakeitimas 860
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Draudžiamais elementais ir požymiais 
gali būti laikomi klaidinantys tekstai ir 
grafiniai ženklai.

Or. cs

Pakeitimas 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ant vienetinio pakelio gali būti 
nurodytas skirtingų rūšių tabakas, 
naudojamas to gaminio gamybai, ir (arba) 
kilmės šalis.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojamos skirtingos tabako rūšys (žr. 
16 konstatuojamąją dalį). 

Pakeitimas 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Vienetinių pakelių išvaizda ir turinys
1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.
2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
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Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Vienetinių pakelių išvaizda ir turinys
1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.
2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
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metu ir jį uždarius.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. it

Pagrindimas

Šis teiginys nepagrįstas sveikatos požiūriu. Juo būtų uždrausti jau rinkoje esantys produktai ir 
paskatinta kontrabandinė rinka, taip pat būtų apribotas vartotojų pasirinkimas, konkurencija 
ir inovacijos, o tai aiškiai neigiamai paveiktų sveikatą ir saugą. 

Pakeitimas 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Vienetinių pakelių išvaizda ir turinys
1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.
2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
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dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. es

Pagrindimas

Nėra objektyvių moksliškai pagrįstų tyrimų, kuriuose būtų teigiama, kad ši priemonė padarys 
pageidaujamą poveikį jaunų žmonių tabako vartojimo požiūriu. Be to, ji pažeistų laisvos 
konkurencijos principą ir kliudytų laisvam prekių ES viduje judėjimui.

Pakeitimas 865
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 868
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 

Išbraukta.
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mažesnis kaip 40 g.

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkos požiūriu nepagrįsta uždrausti pakelių, kuriuose parduodami tabako produktai. 
Pasiūlymas prieštarauja ES vidaus rinkos politikai, reglamentuojančiai pakavimą ir abipusį 
pripažinimą, būtent Direktyvai 2007/45.

Pakeitimas 869
Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 870
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 

Išbraukta.
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Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Or. it

Pakeitimas 871
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinis 
cigaretėms sukti ar daryti skirto tabako 
pakelis turi būti stačiakampio gretasienio 
formos arba cilindro pavidalo mišrios 
medžiagos skardinės ar kapšelio, t. y. 
stačiakampio pakelio su užveriamuoju 
dangteliu, formos. Vienetinio cigaretėms 
sukti ar daryti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. en

Pakeitimas 873
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinis 
cigaretėms sukti ar daryti skirto tabako 
pakelis turi būti stačiakampio gretasienio 
formos arba cilindro pavidalo mišrios 
medžiagos skardinės ar kapšelio, t. y. 
stačiakampio pakelio su užveriamuoju 
dangteliu, formos. Vienetinio cigaretėms 
sukti ar daryti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. en

Pagrindimas

Pirminiame poveikio vertinime nebuvo atsižvelgta į kapšelių naudojimą kitų tipų biriam 
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tabakui ir šiame pasiūlyme nebuvo tinkamai atsižvelgta į pagrindinius cigaretėms sukti ar 
daryti skirto tabako skirtumus. Iš pakuočių pobūdžio turėtų būti galima atskirti tabakui 
būdingas savybes, kurios svarbios vartotojams. Įrodyta, kad mišrios medžiagos skardinės yra 
tinkama biraus tabako pakuotė. Taigi pagal projektą kliudoma ateityje plėtoti naujoviškus 
pakavimo produktus ir kenkiama tabako gaminių, kurie pasiekia galutinį vartotoją, kokybei.

Pakeitimas 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos, 
jame turi būti ne mažiau kaip 20 cigarečių.
Bet kokio kito rūkyti skirto tabako
vienetinis pakelis turi būti stačiakampio 
gretasienio formos arba cilindro pavidalo 
mišrios medžiagos skardinės ar kapšelio, 
t. y. stačiakampio pakelio su 
užveriamuoju dangteliu, formos; jame
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. en

Pagrindimas

Pradiniame pasiūlyme neatsižvelgiama į reikalavimą mišrios medžiagos skardinėms, kurios 
naudojamos smulkintam cigaretėms sukti ir pypkėms skirtam tabakui.  Šios peržiūros tikslas –
kad jauniems žmonėms būtų kuo mažiau patrauklu pradėti rūkyti, tuo tarpu mišrios 
medžiagos skardines dažniausiai perka vyresnės kartos asmenys. Be to, jos dėl savo svorio ir
apimties yra brangesnės už kapšelį, vadinasi, jauniems žmonėms mažiau įperkamos.

Pakeitimas 875
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti ar daryti skirto tabako 
pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Or. de

Pagrindimas

Mišrios medžiagos skardinės, naudojamos pačių gaminamam tabakui pakuoti, turėtų būti 
traktuojamos taip pat kaip tabako kapšeliai, nes skardinės didesnės ir sunkesnės už tabako 
kapšelius, todėl ne tokios patogios nešiotis. Dėl šios priežasties mišrios medžiagos skardinės 
daug mažiau patrauklios jauniems žmonėms už tabako kapšelius.

Pakeitimas 876
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 

1. Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.
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kaip 40 g.

Or. de

Pakeitimas 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. de

Pagrindimas

Dėl pakelio formos, kaip ir iki šiol, turėtų spręsti gamintojas. Kai kurių rūšių susmulkintas 
rūkomasis tabakas yra parduodamas mišrios medžiagos skardinėse, kuriose yra 50–200 g. 
tabako. Šis tabakas dažniausiai laisvai pakuojamas ir užima daug vietos, jo negalima iškart 
supakuoti į kapšelius, nes jis lengvai susitrina. Tačiau reikėtų uždrausti mažas ar lūpdažio 
formos pakuotes, kadangi jos ypač patrauklios jauniems žmonėms.

Pakeitimas 878
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis gali būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis gali būti stačiakampio gretasienio, 
cilindro arba kapšelio formos, t. y.
taisyklingos stačiakampės kišenės formos 
pakelis su užveriamuoju dangteliu.
Kapšelio užveriamasis dangtelis turi būti 
tokio dydžio, kad būtų galima užtikrinti 
teksto, nuotraukų ir informacijos apie 
metimą rūkyti grafinį vientisumą ir 
matomumą, kaip reikalaujama pagal šios 
direktyvos 9 straipsnio 3 dalies d punktą.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 10 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 12.5 g.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva neturėtų būti smarkiai apribotos pakelio ypatybės. Bus kenkiama užimtumui 
gamybos srityje visoje tiekimo grandinėje, be to, tai skatins neteisėtą prekybą.  Bus apribotas 
vartotojų pasirinkimas, stabdomos inovacijos ir konkurencija. Bus pažeidžiamos intelektinės 
nuosavybės teisės.  Priemonės prieštarauja vidaus rinkos principams ir neigiamai veikia 
sveikatos priemones.

Pakeitimas 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 

1. Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti arba kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu, arba 
stačiakampio gretasienio arba cilindro 
formos. Vienetiniame cigarečių pakelyje 
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užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

turi būti ne mažiau kaip 20 cigarečių.
Vienetinio cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 20 g.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio žinomo teigiamo poveikio sveikatos požiūriu, kuris būtų gaunamas užtikrinus, kad 
cigaretėms sukti skirtas tabakas būtų parduodamas tik kapšeliuose. Parduodant cigaretėms 
sukti skirtą tabaką pakeliuose, kuriuose tabako ne mažiau kaip 40 g, nesilaikoma tikslo 
paskatinti mesti rūkyti. Priešingai, tai gali netgi paskatinti rūkyti, nes rūkantieji turės du ar 
tris kartus didesnį kiekį priklausomybę sukeliančios medžiagos. Vienas iš būdų, kuriuo 
naudojasi mažiau rūkyti norintys asmenys, yra mažesnių pakelių pirkimas, taip siekiant 
apriboti naudojimą. Valstybėse, kuriose kovojama su nutukimu, sustabdyta labai didelių 
maisto ir gėrimų porcijų reklama, tuo tarpu ES skatina labai didelius cigarečių pakelius.

Pakeitimas 880
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti arba kapšelis, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu, arba pakelis.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad bet koks pasiūlymas pakeisti pakuotę neapsunkins galimybės nustatyti 
suklastotus gaminius ir neleisti jiems patekti į rinką. Labai griežtos taisyklės gali sukliudyti 
ES veiksmingai kovoti su klastojimu.

Pakeitimas 881
Michèle Striffler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y.
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio arba kietos 
dėžutės formos. Kapšelis turi būti
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 
70 proc. pakelio priekinės pusės. Dėžutę 
turi sudaryti pagrindinė dalis (sienelės), 
dangtelis ir pagrindas. Vienetiniame 
cigarečių pakelyje turi būti ne mažiau kaip 
20 cigarečių. Vienetinio cigaretėms sukti 
skirto tabako pakelyje esančio tabako 
svoris turi būti ne mažesnis kaip 40 g.

Or. fr

Pagrindimas

Priėmus šiuos pakeitimus būtų leidžiama tabaką pakuoti į mišrios medžiagos dėžutes. Jas 
būtų galima gaminti iš perdirbto kartono, vadinasi, jos būtų tausojančios aplinką. Ant tokių 
didelių dėžučių būtų lengviau spausdinti gerai įskaitomus įspėjimus apie žalą sveikatai, o tai, 
kad jos būtų gaminamos naudojant sudėtingas ir brangias europietiškas technologijas, 
apsunkintų jų padirbimą.

Pakeitimas 882
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje negali
būti tabako, kuris svertų mažiau nei 33 g.
Vienetinio cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 80 g.

  

Or. en

Pagrindimas

Tinkama priemonė, atgrasanti jaunus asmenis nuo minties pradėti rūkyti, būtų tabako kiekio 
įprastiniame pakelyje padvigubinimas. Tokiu būdu pakelio kaina padvigubėtų (tačiau vienos 
cigaretės kaina liktų nepakitusi). Didesnė pakelio kaina būtų svarbi kliūtis jauniems 
asmenims pradėti rūkyti ar impulsyviai nusipirkti pakelį cigarečių.

Pakeitimas 883
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti
apytikrės stačiakampio gretasienio 
pavidalo formos. Vienetinis cigaretėms 
sukti skirto tabako pakelis turi būti 
kapšelio formos, t. y. stačiakampės kišenės 
formos pakelis su užveriamuoju dangteliu.
Kapšelio užveriamasis dangtelis turi dengti 
bent 70 proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 20 g.
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Or. cs

Pakeitimas 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 50 g.

Or. ro

Pakeitimas 885
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
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Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 19 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. en

Pagrindimas

Tinkama mintis nustatyti mažiausią cigarečių skaičių vienetiniame pakelyje. Tačiau šiuo 
atveju siūlant nustatyti mažiausią 19, o ne 20 cigarečių skaičių, atsižvelgiama į neseniai 
priimtas Vengrijos nacionalines nuostatas.

Pakeitimas 886
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos.
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio arba mentės
pavidalo formos. Vienetinis cigaretėms 
sukti skirto tabako pakelis turi būti 
kapšelio formos, t. y. stačiakampės kišenės 
formos pakelis su užveriamuoju dangteliu.
Kapšelio užveriamasis dangtelis turi dengti 
bent 70 proc. pakelio priekinės pusės.
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. en

Pagrindimas

Nėra mokslinių priežasčių drausti mentės formos pakelį.

Pakeitimas 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 888
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 889
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Vidaus rinkos požiūriu nėra pagrindo reguliuoti pakelių, kuriuose parduodami įvairūs tabako 
produktai, dydžio. Pasiūlymas prieštarauja ES vidaus rinkos politikai, reglamentuojančiai 
pakavimą ir abipusį pripažinimą pagal Direktyvą 2007/45.

Pakeitimas 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Gamintojams (kaip ir iki šiol) turėtų būti suteikta tam tikra pakuočių pasirinkimo laisvė.

Pakeitimas 891
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, išskyrus 
viršutinį atverčiamą dangtelį. Viršutinis 
atverčiamas cigarečių pakelio dangtelis 
turi būti atverčiamas tik į pakelio galinę 
pusę.

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame gali būti
dangtelis, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad bet koks pasiūlymas pakeisti pakuotę neapsunkins galimybės nustatyti 
suklastotus gaminius ir neleisti jiems patekti į rinką. Labai griežtos taisyklės gali sukliudyti 
ES veiksmingai kovoti su klastojimu.

Pakeitimas 892
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį. 
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į 
pakelio galinę pusę.

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame turi būti
dangtelis, kuris gali būti vėl uždarytas po 
pirmo atidarymo.

Or. it

Pakeitimas 893
Rebecca Taylor
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, 
išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį.
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į pakelio 
galinę pusę.

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame turi būti
dangtelis, kuris gali būti atverčiamas.
Viršutinis atverčiamas cigarečių pakelio 
dangtelis turi būti atverčiamas tik į pakelio 
galinę pusę.

Or. en

Pagrindimas

Tai leistų taikyti vidines darinėjamų pakuočių saugumo priemones, pvz., vidines pertvaras, 
kurios padėtų kovoti su klastojimu, bet niekaip nekliudytų užtikrinti įspėjimų apie žalą 
sveikatai vientisumo ir matomumo.

Pakeitimas 894
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, išskyrus 
viršutinį atverčiamą dangtelį. Viršutinis 
atverčiamas cigarečių pakelio dangtelis 
turi būti atverčiamas tik į pakelio galinę 

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo.
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pusę.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva neturėtų suderinti pirminio atidarymo mechanizmo. Toks reglamentas paskatintų 
neteisėtą prekybą, nes būtų standartizuoti pakeliai, vadinasi, nusikaltėliams būtų lengviau 
pagaminti suklastotas prekes. Jei yra atidarymo mechanizmų įvairovė, klastotojams sunkiau 
kopijuoti. Būtų taip pat labai apribotas vartotojų pasirinkimas, stabdomos inovacijos ir 
konkurencija.

Pakeitimas 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, išskyrus 
viršutinį atverčiamą dangtelį. Viršutinis 
atverčiamas cigarečių pakelio dangtelis turi 
būti atverčiamas tik į pakelio galinę pusę.

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, išskyrus 
viršutinį atverčiamą dangtelį. Viršutinis 
atverčiamas cigarečių pakelio dangtelis turi 
būti atverčiamas tik į pakelio galinę pusę.
Pakelio vietos, kuriose nėra įspėjimų apie 
žalą sveikatai, turi būti įvairiaspalvės ir 
pakankamai sudėtingo rašto. Bent viena 
iš spalvų turi būti atspausdinta taip, kad 
liečiant būtų juntama reljefinė struktūra.

Or. de

Pagrindimas

Tai užtikrins, kad gaminys nebūtų suklastotas.

Pakeitimas 896
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, išskyrus 
viršutinį atverčiamą dangtelį. Viršutinis 
atverčiamas cigarečių pakelio dangtelis turi 
būti atverčiamas tik į pakelio galinę pusę.

2. Cigarečių pakelis gali būti iš kartono ar 
minkštos medžiagos ir jame neturi būti 
dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar 
užsandarintas po pirmo atidarymo, išskyrus 
viršutinį atverčiamą dangtelį. Viršutinis 
atverčiamas stačiakampio gretasienio 
formos cigarečių pakelio dangtelis turi būti 
atverčiamas tik į pakelio galinę pusę.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi vienetinių pakelių išoriniai 
paviršiai ir bet kokios rūkyti skirto tabako 
išorinės pakuotės standartizuojamos taip:
a) ant jų neturi būti jokio prekės ženklo ar 
bet kokio kito ženklo, išskyrus tabako 
gaminių rūšies ženklą ir pavadinimo 
variantą;
b) jie turi būti tamsios, nepatrauklios 
spalvos, kurią nustato Komisija;
c) rūšies ženklas ir bet koks pavadinimo 
variantas:
i) neturi būti pateikiamas daugiau kaip 
vieną kartą ant bet kokio paviršiaus;
ii) turi būti pateikiamas horizontaliai 
apačioje ir ta pačia kryptimi, kaip 
kombinuotas įspėjimas apie grėsmę 
sveikatai, ant vienetinio pakelio ir bet 
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kokios išorinės pakuotės priekio ir 
nugarėlės likusio laisvo paviršiaus centre;
iii) turi atitikti visas išsamesnes taisykles, 
nustatytas 3 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas sustiprintų pranešėjo pasiūlymą standartizuoti visų rūšių rūkomojo tabako 
pakuotes. Taip pat svarbu, kad standartinė spalva būtų tamsi ir nepatraukli. Tai gali būti 
veiksmingiau nei šviesios spalvos.

Pakeitimas 898
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 899
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 

Išbraukta.
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dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 900
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 901
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimų suteikimas ne tik prieštarauja subsidiarumo principui ir neturi jokio teisinio 
pagrindo, bet ir prieštarauja Sutartyje nustatytoms taisyklėms dėl deleguotųjų aktų (SESV 
290 straipsnis) ir įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis).

Pakeitimas 902
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimų perdavimas ne tik prieštarauja subsidiarumo principui ir kitam galimam teisiniam 
pagrindui, bet taip pat Sutarties nuostatoms dėl deleguotųjų aktų (SESV 290 straipsnis) ir 
įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis) naudojimo.
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Pakeitimas 903
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Kadangi tai esminės direktyvos nuostatos, jos turėtų būti reglamentuojamos priimant 
pagrindinį teisės aktą. Be to, jei Komisijai bus leidžiama nustatyti pakelio matmenis, 
rezultatas gali būti tas, kad plonos cigaretės, kurios yra ilgesnės už standartines cigaretes, 
bus pašalintos iš rinkos.

Pakeitimas 904
Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 905
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 906
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 907
Ewald Stadler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 909
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina suteikti Komisijai įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus dėl minėtojo klausimo. 
Jis turi būti reglamentuojamas pačioje direktyvoje.

Pakeitimas 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

3. Visiškas įspėjimų apie grėsmę sveikatai
matomumas ir vientisumas turi būti 
užtikrinamas prieš atidarant vienetinį 
pakelį pirmą kartą, atidarymo metu ir jį 
uždarius.

Or. de

Pakeitimas 912
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

3. Nustatant išsamesnes taisykles dėl 
vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei tos 
taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius, laikomasi įprastos 
teisėkūros procedūros.

Or. el

Pagrindimas

Vienetinių pakelių forma ir dydis yra svarbiausios teisės akto sudėtinės dalys. Bet koks jų 
keitimas turėtų būti atliekamas laikantis įprastos teisėkūros procedūros. 

Pakeitimas 913
Jutta Haug
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

3. Turi būti užtikrintas visiškas įspėjimų 
apie grėsmę sveikatai matomumas ir 
vientisumas prieš atidarant vienetinį pakelį 
pirmą kartą, atidarymo metu ir jį uždarius.

Or. en

Pakeitimas 914
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 
visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

3. Komisija gali pasiūlyti išsamesnes 
taisykles dėl vienetinių pakelių formos ir 
dydžio, jei tos taisyklės yra būtinos norint 
užtikrinti visišką įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai matomumą ir vientisumą prieš 
atidarant vienetinį pakelį pirmą kartą, 
atidarymo metu ir jį uždarius.

Or. it

Pakeitimas 915
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 916
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi su šia direktyva susiję sprendimai politiniu požiūriu yra itin svarbūs. Nuostatos 
keičiamos visuomet taikant įprastą teisėkūros procedūrą.
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Pakeitimas 917
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 918
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Įgaliojimų suteikimas ne tik prieštarauja subsidiarumo principui ir neturi jokio teisinio 
pagrindo, bet ir prieštarauja Sutartyje nustatytoms taisyklėms dėl deleguotųjų aktų (SESV 
290 straipsnis) ir įgyvendinimo aktų (SESV 291 straipsnis).

Pakeitimas 919
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 920
Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 

Išbraukta.
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cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 921
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 922
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.



PE510.718v02-00 56/66 AM\936989LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 923
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 927
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina suteikti Komisijai įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus dėl minėtojo klausimo. 
Jis turi būti reglamentuojamas pačioje direktyvoje.

Pakeitimas 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 929
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 930
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

4. Laikantis įprastos teisėkūros 
procedūros nustatoma, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. el

Pagrindimas

Vienetinių pakelių forma ir dydis yra svarbiausios teisės akto sudėtinės dalys. Bet koks jų 
keitimas turėtų būti atliekamas laikantis įprastos teisėkūros procedūros. 
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Pakeitimas 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 932
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 933
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami 
unikaliu identifikatoriumi. Siekiant 
užtikrinti unikalių identifikatorių 
vientisumą jie turi būti atspausdinti 
(pritvirtinti) nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis ir neturi būti 
paslėpti ar pertraukti jokia forma, 
įskaitant banderoles ir kainų ženklus ar 
atidarius pakelį. Jei gaminiai pagaminti 
ne Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos 
prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai 
skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 

Išbraukta.
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gaminiams.

Or. it

Pakeitimas 934
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai ir visos išorinės pakuotės
būtų ženklinami unikaliu identifikatoriumi.
Siekiant užtikrinti unikalių identifikatorių 
vientisumą jie turi būti atspausdinti
(pritvirtinti) nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis ir neturi būti 
paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant 
banderoles ir kainų ženklus ar atidarius 
pakelį. Jei gaminiai pagaminti ne 
Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos 
prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai 
skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 
gaminiams.

Or. en

Pakeitimas 935
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 

1. Išskyrus 15 straipsnyje nurodytus 
produktus, valstybės narės užtikrina, kad 
visi vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
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pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

Or. en

Pakeitimas 936
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

1. Siekdamos užtikrinti veiksmingą 
stebėjimo ir sekimo sistemą valstybės 
narės užtikrina, kad visi vienetiniai 
pateikiamų rinkai tabako gaminių pakeliai, 
įskaitant išorines pakuotes, būtų 
ženklinami unikaliu, saugiu ir 
nepašalinamu identifikatoriumi. Siekiant 
užtikrinti unikalių identifikatorių 
vientisumą jie turi būti atspausdinti
(pritvirtinti) nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis ir neturi būti 
paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant 
banderoles ir kainų ženklus ar atidarius 
pakelį. Jei gaminiai pagaminti ne 
Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos 
prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai 
skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 
gaminiams.

Or. fr

Pakeitimas 937
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis



AM\936989LT.doc 63/66 PE510.718v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai ES rinkai pateikiamų tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

Or. el

Pakeitimas 938
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių ir saugių identifikatorių 
vientisumą jie turi būti atspausdinti
(pritvirtinti) nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis ir neturi būti 
paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant 
banderoles ir kainų ženklus ar atidarius 
pakelį. Jei gaminiai pagaminti ne 
Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos 
prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai 
skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 
gaminiams.

Or. fr

Pakeitimas 939
Erik Bánki
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 
straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams. Valstybėse 
narėse, kuriose ant tabako gaminių 
dedamos banderolės, unikalūs 
identifikatoriai gali būti spausdinami ant 
šių banderolių.

Or. en

Pakeitimas 940
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 
gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame 

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai ir visos transportavimui 
skirtos išorinės pakuotės būtų ženklinami 
unikaliu identifikatoriumi. Siekiant 
užtikrinti unikalių identifikatorių 
vientisumą jie turi būti atspausdinti
(pritvirtinti) nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis ir neturi būti 
paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant 
banderoles ir kainų ženklus ar atidarius 
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straipsnyje nustatytos prievolės taikomos 
tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai 
pateikiamiems gaminiams.

pakelį. Jei gaminiai pagaminti ne 
Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos 
prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai 
skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 
gaminiams.

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo reikalavimus ant 
bet kokių išorinių pakuočių (pvz., padėklų, blokų, kartoninių dėžių ir t. t.) turėtų būti unikalūs 
identifikatoriai. Unikalūs identifikatoriai ant išorės pakuočių ir ant jų viduje esančių pavienių 
pakelių turėtų būti susiję, kad valdžios institucijos žinotų, kas yra padėklo viduje, bloke ar 
kartoninėje dėžėje. Bet koks perpakavimas turėtų būti registruojamas.

Pakeitimas 941
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
unikalūs vienetinių pakelių 
identifikatoriai būtų susieti su unikaliais 
identifikatoriais ant išorinių 
transportavimui skirtų pakuočių. Bet 
kokie vienetinių pakelių ir išorinių 
transportavimui skirtų pakuočių sąsajų 
pokyčiai registruojami 6 dalyje nurodytoje 
duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo reikalavimus ant 
bet kokių išorinių pakuočių (pvz., padėklų, blokų, kartoninių dėžių ir t. t.) turėtų būti unikalūs 
identifikatoriai. Unikalūs identifikatoriai ant išorės pakuočių ir ant jų viduje esančių pavienių 
pakelių turėtų būti susiję, kad valdžios institucijos žinotų, kas yra padėklo viduje, bloke ar 
kartoninėje dėžėje. Bet koks perpakavimas turėtų būti registruojamas.
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