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Pakeitimas 57
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
─

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos
pasiūlymą.

Or. nl

Pagrindimas

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, 
Komisijos pasiūlymas turi būti atmestas.

Pakeitimas 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį
ir 168 straipsnį, susijusį su šios direktyvos 
16 straipsniu,

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant visiškai įgyvendinti šios direktyvos tikslus, aktualu įtraukti 168 straipsnį dėl 
visuomenės sveikatos. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnis yra teisinis 
pagrindas, taikomas direktyvos 16 straipsniui.

Pakeitimas 59
Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl direktyvos
pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 ir 168 
straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2001 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų nuostatų, 
reglamentuojančių tabako gaminių 
gamybą, pateikimą ir pardavimą, 
suderinimo nustatytos Sąjungos lygmens 
taisyklės tabako gaminiams. Dėl mokslo, 
rinkos ir tarptautinių pokyčių reikalingi 
esminiai tos direktyvos pakeitimai.
Siekiant aiškumo yra tikslinga panaikinti 
Direktyvą 2001/37/EB ir ją pakeisti nauja 
direktyva;

(1) 2001 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų nuostatų, 
reglamentuojančių tabako gaminių 
gamybą, pateikimą ir pardavimą, 
suderinimo nustatytos Sąjungos lygmens 
taisyklės tabako gaminiams. Dėl mokslo, 
rinkos ir tarptautinių pokyčių, įskaitant 
didesnes galimybes rinkoje įsigyti 
elektroninių cigarečių, reikalingi esminiai 
tos direktyvos pakeitimai. Siekiant 
aiškumo yra tikslinga panaikinti Direktyvą 
2001/37/EB ir ją pakeisti nauja direktyva;

Or. en

Pagrindimas

Iš padidėjusio elektroninių cigarečių vartojimo rinkoje valstybėse narėse taikant skirtingus 
reglamentavimo metodus matyti, kad reikia įtraukti šią nuostatą. Šių gaminių sudedamosios 
dalys gali būti žalingos žmonių sveikatai.

Pakeitimas 61
Holger Krahmer



AM\937809LT.doc 5/69 PE510.711v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2005 ir 2007 m. Direktyvos 
2001/37/EB taikymo ataskaitose, 
pateiktose pagal tos direktyvos 11 
straipsnį, Komisija nustatė sritis, kuriose 
manė esant reikalinga imtis tolesnių 
veiksmų. 2008 m. ir 2010 m. Mokslinis 
komitetas dėl kylančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai (SCENIHR) teikė 
mokslines konsultacijas Komisijai dėl 
bedūmių tabako gaminių ir tabako priedų.
2010 m. įvyko plataus masto konsultacijos 
su suinteresuotosiomis šalimis, po kurių 
vyko tikslinės konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis ir buvo 
atliekami išorės konsultantų tyrimai. Viso 
proceso metu konsultuotasi su valstybėmis 
narėmis. Europos Parlamentas ir Taryba ne 
kartą ragino Komisiją peržiūrėti ir 
atnaujinti Direktyvą 2001/37/EB;

(2) 2005 ir 2007 m. Direktyvos 
2001/37/EB taikymo ataskaitose, 
pateiktose pagal tos direktyvos 11 
straipsnį, Komisija nustatė sritis, kuriose 
manė esant reikalinga imtis tolesnių 
veiksmų. 2008 m. ir 2010 m. Mokslinis 
komitetas dėl kylančių ir naujai nustatomų 
pavojų sveikatai (SCENIHR) teikė 
mokslines konsultacijas Komisijai dėl 
bedūmių tabako gaminių ir tabako 
sudedamųjų dalių. 2010 m. įvyko plataus 
masto konsultacijos su suinteresuotosiomis 
šalimis, po kurių vyko tikslinės 
konsultacijos su suinteresuotosiomis 
šalimis ir buvo atliekami išorės konsultantų 
tyrimai. Viso proceso metu konsultuotasi 
su valstybėmis narėmis. Europos 
Parlamentas ir Taryba ne kartą ragino 
Komisiją peržiūrėti ir atnaujinti Direktyvą 
2001/37/EB;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi apibrėžtis „priedai“ (2) išbraukiama, turi būti vartojama apibrėžtis „sudedamosios 
dalys“ (18).

Pakeitimas 62
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) įspėjimai apie grėsmę sveikatai yra 
organizuotos, veiksmingos ir ilgalaikės 
kovos su rūkymu strategijos, turinčios 
tinkamai apibrėžtą taikymo sritį ir tikslus, 
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dalis;

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimų apie grėsmę sveikatai veiksmingumas susijęs su tuo, kad jie yra organizuotos kovos 
su rūkymu strategijos, turinčios tinkamai apibrėžtą taikymo sritį ir tikslus, dalis.

Pakeitimas 63
Martina Anderson
GUE/NGL frakcijos vardu
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kitose srityse valstybių narių įstatymai 
ir kiti teisės aktai, taikomi tabako ir 
susijusių gaminių gamybai, pateikimui ir 
pardavimui, iš esmės skiriasi ir tai trukdo 
veikti vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
mokslo, rinkos ir tarptautinius pokyčius, 
šie neatitikimai turėtų didėti. Tai ypač 
pasakytina apie gaminius, kuriuose yra 
nikotino, žolinius rūkomuosius gaminius, 
sudedamąsias dalis ir išrūkas, tam tikrus 
ženklinimo ir pakuočių aspektus ir
tarpvalstybinę nuotolinę prekybą tabako 
gaminiais;

(4) kitose srityse valstybių narių įstatymai 
ir kiti teisės aktai, taikomi tabako ir 
susijusių gaminių gamybai, pateikimui ir 
pardavimui, iš esmės skiriasi ir tai trukdo 
veikti vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
mokslo, rinkos ir tarptautinius pokyčius, 
šie neatitikimai turėtų didėti. Tai ypač 
pasakytina apie gaminius, kuriuose yra 
nikotino, žolinius rūkomuosius gaminius, 
sudedamąsias dalis ir išrūkas, tam tikrus 
ženklinimo ir pakuočių aspektus,
tarpvalstybinę prekybą ir prekybą 
internetu tabako gaminiais bei jų 
pateikimą pardavimo vietose;

Or. en

Pagrindimas

PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 13 straipsnio įgyvendinimo gairėse konvencijos 
šalys raginamos uždrausti tabako gaminių pateikimą ir matomumą pardavimo vietose, nes tai 
yra vienas iš jų reklamavimo ir skatinimo juos vartoti būdų. Tose pačiose gairėse taip pat 
rekomenduojama uždrausti tabako gaminių prekybą internetu.
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Pakeitimas 64
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant, kad tabako gaminių vidaus 
rinka veiktų sklandžiai, tabako ir susijusių 
gaminių vidaus rinkos dydis, tendencija 
tabako gaminių gamintojams sutelkti 
gamybą, skirtą visai Europos Sąjungai, tik 
keliose gamybos įmonėse valstybėse 
narėse ir dėl to didelis tarpvalstybinės 
prekybos tabako ir susijusiais gaminiais 
mastas lemia poreikį imtis teisėkūros 
veiksmų ES, o ne nacionaliniu lygmeniu;

(6) siekiant, kad tabako gaminių vidaus 
rinka veiktų sklandžiai ir kad Sąjungos 
bendros žmonių sveikatos apsaugos 
priemonės būtų suderintos, tabako ir 
susijusių gaminių vidaus rinkos dydis, 
tendencija tabako gaminių gamintojams 
sutelkti gamybą, skirtą visai Europos 
Sąjungai, tik keliose gamybos įmonėse 
valstybėse narėse ir dėl to didelis 
tarpvalstybinės prekybos, įskaitant 
prekybą internetu, tabako ir susijusiais 
gaminiais mastas lemia poreikį imtis 
teisėkūros veiksmų ES, o ne nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Didėja prekybos internetu ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako ir susijusiais 
gaminiais mastas, tačiau nėra tinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatų, kuriomis tokia prekyba 
būtų reglamentuojama; užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą taip pat privalu nustatyti 
bendrą požiūrį, pagal kurį būtų apsaugoma Sąjungos piliečių sveikata ir jai teikiama 
pirmenybė.

Pakeitimas 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) gaminant tabako gaminius mažiau 
palankiose ūkininkauti vietovėse, ypač 
atokiausiuose regionuose, kai gamyba 
neretai susijusi su konkrečiomis aplinkos, 
geografinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis 
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ir grindžiama amatais, ES itin daug 
dėmesio turėtų skirti aplinkai 
nekenksmingiems metodams, pagal 
kuriuos valstybė narė galėtų taikyti 
konkrečias priemones, skirtas gamybai 
šiuose regionuose išlaikyti;

Or. pt

Pakeitimas 66
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) tuo pat metu yra būtina ir šioje 
direktyvoje atsižvelgti į Smulkiojo verslo 
akto principus ir gaires;

Or. de

Pakeitimas 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) vis tik imantis teisėkūros priemonių, 
būtina atsižvelgti į naujausių tyrimų 
rezultatus, rodančius, jog dėl nelegalios 
tabako produktų prekybos Sąjungoje 
nesumokama apie 12 milijardų EUR 
mokesčių, jog legali cigarečių prekyba 
mažėja, kai tuo tarpu nelegali prekyba 
šiuo metu Sąjungoje sudaro apie 10 proc. 
visos tabako rinkos, o kai kuriose 
valstybėse narėse siekia 30 proc., ir nuolat 
auga. Tikėtina, jog naujų apribojimų 
įvedimas gali dar labiau paskatinti šį 
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augimą;

Or. lt

Pakeitimas 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo.

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo. Todėl atsakomybė už visas 
su sveikata susijusias išlaidas, 
atsiradusias dėl tabako naudojimo, pagal 
gamintojo atsakomybės principą turėtų 
tekti tabako gaminių gamintojams;

Or. de

Pagrindimas

Kaip jau buvo raginama Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Žaliosios knygos „Europa be 
tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“ (2007/2105(INI)), gamintojai turėtų prisiimti 
atsakomybę už gaminius ir padengti visas su sveikata susijusias išlaidas, atsiradusias dėl 
tabako naudojimo.

Pakeitimas 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo.

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir,
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį, sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo ir išvengta bet kokių žalingų 
pasekmių tiek pažeidžiamoms grupėms, 
tiek visiems piliečiams panaikinant 
pasyvų rūkymą, kai tai įmanoma;

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje daugiausia dėmesio skiriama pradedančio rūkyti jaunimo skaičiaus 
mažinimui, tačiau taip pat reikėtų apsvarstyti, kaip būtų galima sugriežtinti esamus pasyvaus 
rūkymo draudimus.

Pakeitimas 70
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
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tarp jaunimo. tarp jaunimo. Tuo tikslu valstybėse narėse, 
visų pirma pradinėse mokyklose, turi būti 
rengiamos rūkymo prevencijos 
kampanijos ir informavimo apie rūkymo 
žalą sveikatai programos.

Or. it

Pakeitimas 71
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo.

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo, ypač atkreipiant dėmesį į 
80 mln. jaunų ES piliečių, kurie niekada 
nerūkė.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu patikslinti, kad direktyvoje nustatomas prioritetas vykdyti geresnę prevenciją ir 
apsaugoti nuo tabako dūmų (aktyvaus ir pasyvaus rūkymo) 80 mln. jaunų ES piliečių, kurie 
niekada nerūkė.

Pakeitimas 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo.

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo. Turi būti skatinamos 
visuomenės informavimo kampanijos, 
kuriomis būtų vykdomas švietimas ir 
didinamas informuotumas, periodiškai 
teikiant konsultacijas pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose;

Or. es

Pagrindimas

Visuomenės informavimo kampanijos, kuriomis vykdomas švietimas ir didinamas 
informuotumas, bus veiksmingesnės visuomenės sveikatos požiūriu negu paprastos moksliškai 
nepagrįstos draudimo priemonės.

Pakeitimas 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
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poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo.

poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo. Bet siekiant šio tikslo visgi 
svarbiausia šviesti, informuoti, kurti 
prevencijos programas ir pagalbos 
ketinantiems mesti rūkyti piliečiams 
programas;

Or. it

Pagrindimas

Rūkymo prevencijos ir mažinimo tikslų negalima pasiekti nevykdant švietimo, informavimo ir 
pagalbos piliečiams kampanijų. Šios direktyvos nuostatos yra papildoma priemonė.

Pakeitimas 74
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo.

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir,
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį, sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo. Siekiant apsaugoti 
vartotojus ir gerinti visuomenės sveikatą, 
pagrindinis šios direktyvos peržiūros ir jos 
stebėsenos tikslas turėtų būti nutraukti 
tabako gaminių vartojimą, ir, siekiant šio 
tikslo, teisės aktai bus toliau griežtinami;

Or. fi
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Pakeitimas 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) tabako gaminiuose yra kancerogenų.
Labai svarbu, kad tabako pramonės 
įmonės įsipareigotų stropiai mažinti 
kancerogenų kiekį visų rūšių tabako 
gaminiuose;

Or. da

Pakeitimas 76
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kadangi reikėtų užtikrinti aukštą 
visuomenės sveikatos lygį darbuotojams, 
susiduriantiems su pasyviuoju rūkymu, 
reikėtų uždrausti vartoti tabako gaminius 
visose prekybos vietose;

Or. fr

Pakeitimas 77
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kadangi reikėtų nuo rūkymo 
apsaugoti jauniausius žmones, reikėtų 
uždrausti nepilnamečiams patekti į 
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prekybos vietas;

Or. fr

Pakeitimas 78
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turint omenyje tai, kad daugelyje 
valstybių narių didelė dalis rūkančių 
asmenų greičiausiai visiškai nemes rūkyti, 
teisės aktuose reikėtų atsižvelgti į jų teisę 
objektyviai žinoti galimo tabako gaminių 
vartojimo poveikį jų sveikatai, t. y. gauti 
informaciją, kurią jie taip pat mato ant 
gaminio, kurį tikriausiai vartos, pakelio;

Or. el

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje vis dar yra daug rūkančių asmenų, šia direktyva 
taip pat turėtų būti siekiama pagerinti jau rūkančių asmenų ir asmenų, kurie dėl kokios nors 
priežasties nori ir toliau vartoti tabako ar nikotino gaminius, sveikatą.

Pakeitimas 79
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) matuojant dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekį cigarečių išrūkose reikėtų 
remtis tarptautiniu mastu pripažintais ISO 
standartais 4387, 10315 ir 8454. Dėl kitų 
išrūkų nėra tarptautiniu mastu sutartų 
standartų ar bandymų, siekiant nustatyti 
medžiagų kiekį jose, tačiau stengiamasi 

(10) matuojant dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekį cigarečių išrūkose reikėtų 
remtis tarptautiniu mastu pripažintais ISO 
standartais 4387, 10315 ir 8454. Dėl kitų 
išrūkų nėra tarptautiniu mastu sutartų 
standartų ar bandymų, siekiant nustatyti 
medžiagų kiekį jose, todėl šiuo metu 
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juos parengti; negalima priimti matavimo taisyklių, 
taikomų kitoms cigarečių išrūkoms ir 
apskritai kitiems nei cigaretės tabako 
gaminiams;

Or. de

Pakeitimas 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) įrodyta, kad polonis 210 yra didelis 
tabako gaminiuose esantis kancerogenas.
Iš cigarečių jį būtų galima beveik visiškai 
pašalinti taikant paprastų priemonių 
derinį. Todėl tikslinga nustatyti didžiausią 
leidžiamą polonio 210 kiekį išrūkose, dėl 
kurio dabartinis vidutinis polonio 210 
kiekis cigaretėse sumažėtų 95 proc. 
Reikėtų parengti ISO standartą, skirtą 
tabako gaminiuose esančiam polonio 210 
kiekiui išmatuoti;

Or. en

Pagrindimas

Polonis 210 yra urano irimo produktas, kurio randama iš daug urano turinčių fosfatų uolienų 
pagamintose trąšose. Jis užteršia tabako lapus per orą patekęs su radonu 222 ir per šaknis su 
švinu 210. Deginamas polonis 210 garuoja, todėl rūkantys asmenys jį įkvepia su oru.
Polonis 210 yra alfa spinduolis. Alfa spinduliuotė nekenkia kūno išorei, tačiau, patekę į 
žmogaus kūną, alfa spinduliai yra „pavojingiausia spinduliuotės forma“ („Glaustai apie 
polonį“, Brianna Rego, Isis, 2009 m.).

Pakeitimas 81
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į to medžiagų kiekio 
toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo 
gebą;

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga nustatyti išrūkų 
matavimo būdus, kartu atsižvelgiant į 
mokslo žinias ir tarptautiniu mastu 
sutartus standartus, skirtus jų 
toksiškumui ar priklausomybės sukėlimo 
gebai įvertinti;

Or. cs

Pakeitimas 82
Sergej Kozlík

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į to medžiagų kiekio 
toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo 
gebą;

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą ir 
tarptautiniu mastu sutartus standartus, 
skirtus to medžiagų kiekio toksiškumui ar 
priklausomybės sukėlimo gebai įvertinti;

Or. en

Pakeitimas 83
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
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būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į to medžiagų kiekio 
toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo 
gebą;

būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą ir 
tarptautiniu mastu sutartus standartus, 
skirtus to medžiagų kiekio toksiškumui ar 
priklausomybės sukėlimo gebai įvertinti;

Or. en

Pakeitimas 84
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į to medžiagų kiekio 
toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo 
gebą;

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą ir 
tarptautiniu mastu sutartus standartus, 
skirtus to medžiagų kiekio toksiškumui ar 
priklausomybės sukėlimo gebai įvertinti;

Or. en

Pagrindimas

Leidžiamas medžiagų kiekis ir didžiausio leidžiamo kiekio išrūkose ribos yra esminės šio 
teisėkūros procedūra priimamo akto dalys ir iš esmės jos neturėtų būti nustatomos priimant 
deleguotuosius aktus. Vis dėlto, jei reikėtų išlaikyti deleguotųjų aktų tvirtinimo procedūrą, 
reikėtų atsižvelgti į mokslo pažangą ir tarptautiniu mastu sutartus standartus, skirtus 
toksiškumui ir priklausomybės sukėlimo gebai įvertinti.

Pakeitimas 85
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad valstybės narės ir Komisija galėtų 
vykdyti savo reguliavimo funkcijas, būtina 
išsami informacija apie sudedamąsias dalis 
ir išrūkas, kad būtų galima įvertinti tabako 
gaminių toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą, patrauklumą ir pavojų 
sveikatai, susijusį su tokių gaminių 
vartojimu. Todėl pranešimų apie 
sudedamąsias dalis ir išrūkas prievolės 
turėtų būti dar kartą patvirtintos. Tai dera 
su Sąjungai keliamu įpareigojimu užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

(12) kad valstybės narės ir Komisija galėtų 
vykdyti savo reguliavimo funkcijas, būtina 
išsami informacija apie sudedamąsias dalis 
ir išrūkas, kad būtų galima įvertinti tabako 
gaminių toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą ir pavojų sveikatai, susijusį 
su tokių gaminių vartojimu. Todėl 
pranešimų apie sudedamąsias dalis ir 
išrūkas prievolės turėtų būti dar kartą 
patvirtintos. Tai dera su Sąjungai keliamu 
įpareigojimu užtikrinti aukštą žmonių 
sveikatos apsaugos lygį;

Or. cs

Pakeitimas 86
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad valstybės narės ir Komisija galėtų 
vykdyti savo reguliavimo funkcijas, būtina 
išsami informacija apie sudedamąsias dalis 
ir išrūkas, kad būtų galima įvertinti tabako 
gaminių toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą, patrauklumą ir pavojų 
sveikatai, susijusį su tokių gaminių 
vartojimu. Todėl pranešimų apie 
sudedamąsias dalis ir išrūkas prievolės 
turėtų būti dar kartą patvirtintos. Tai dera 
su Sąjungai keliamu įpareigojimu užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

(12) kad valstybės narės ir Komisija galėtų 
vykdyti savo reguliavimo funkcijas, būtina 
išsami informacija apie sudedamąsias dalis 
ir išrūkas, kad būtų galima įvertinti tabako 
gaminių toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą, patrauklumą ir pavojų 
sveikatai, susijusį su tokių gaminių 
vartojimu. Todėl pranešimų apie 
sudedamąsias dalis ir išrūkas prievolės 
turėtų būti dar kartą patvirtintos, tačiau 
nereikėtų sudaryti nereikalingos, pernelyg 
didelės ir neproporcingos naštos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tai 
dera su Sąjungai keliamu įpareigojimu 
užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį;

Or. el
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Pagrindimas

Svarbu sustiprinti esamas pranešimų apie sudedamąsias dalis ir išrūkas teikimo prievoles, 
tačiau turime užtikrinti, kad verslas, visų pirma MVĮ, nepatirtų pernelyg didelės, 
neproporcingos ir nereikalingos naštos.

Pakeitimas 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų 
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas.
Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą 
privalomą pranešimų apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų
užtikrinti, kad visuomenei būtų teikiama 
kuo skaidresnė informacija apie gaminį ir 
kad būtų deramai atsižvelgta į tabako 
gaminių gamintojų komercinės ir 
intelektinės nuosavybės teises;

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų 
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas.
Privalomas sudedamųjų dalių sąrašo 
pateikimas leistų užtikrinti visuomenei 
kuo didesnį skaidrumą dėl gaminio ir jo 
sudedamųjų dalių, taip pat būtų deramai 
atsižvelgta į tabako gaminių gamintojų 
komercinės ir intelektinės nuosavybės 
teises;

į sąrašą privaloma įtraukti 
pavojingiausias sudedamąsias dalis pagal 
modelį, taikomą JAV nuo 2009 m. pagal 
Šeimos rūkymo prevencijos ir tabako 
kontrolės aktą (angl. Family smoking 
prevention and Tobacco Control Act),
pagal kurį gamintojai privalo skelbti 
cigarečių dūmuose esančias 
sudedamąsias dalis, kurias JAV sveikatos 
apsaugos kontrolės valdžios institucijos 
nustato kaip „pavojingas ar galimai 
pavojingas“ žmonių sveikatai. Šiuo tikslu 
pateikiami Ia ir Ib priedai;

Or. fr
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Pagrindimas

Šis patikslinimas yra reikalingas siekiant informuoti, kad sukurti du nauji priedai, kurių 
vienas yra mažesnis, o kitas išsamesnis, kuriuose pateikiamas pavojingiausių medžiagų 
sąrašas, nes dažnai kancerogenai yra sudedamoji tabako gaminių dalis.

Pakeitimas 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų 
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas.
Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą 
privalomą pranešimų apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, 
kad visuomenei būtų teikiama kuo 
skaidresnė informacija apie gaminį ir kad 
būtų deramai atsižvelgta į tabako gaminių 
gamintojų komercinės ir intelektinės 
nuosavybės teises;

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų 
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas.
Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą 
privalomą pranešimų apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, 
kad visuomenei būtų teikiama kuo 
skaidresnė informacija apie gaminį, kad 
būtų deramai atsižvelgta į tabako gaminių 
gamintojų komercinės ir intelektinės 
nuosavybės teises ir kad būtų vykdomi 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
susitarimai;

Or. es

Pagrindimas

Tarptautiniu lygmeniu Europos Komisija apie pasiūlymą dėl direktyvos turėjo oficialiai 
pranešti Techninių prekybos kliūčių (TPK) komitetui, nes kai kurios numatomos priemonės 
galėtų prieštarauti tarptautinės prekybos taisyklėms.

Pakeitimas 89
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų 
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas.
Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą 
privalomą pranešimų apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, 
kad visuomenei būtų teikiama kuo 
skaidresnė informacija apie gaminį ir kad 
būtų deramai atsižvelgta į tabako gaminių 
gamintojų komercinės ir intelektinės 
nuosavybės teises;

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų 
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas.
Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą 
privalomą pranešimų apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, 
kad visuomenei būtų teikiama kuo 
skaidresnė informacija apie gaminį skiriant
pakankamai vietos šiai informacijai ant 
vienetinių pakelių pateikti ir kad būtų 
deramai atsižvelgta į tabako gaminių 
gamintojų komercinės ir intelektinės 
nuosavybės teises;

Or. el

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą tabako gaminių vartotojų informavimą, reikėtų skirti 
pakankamai vietos kiekvieno gaminio savybėms aprašyti.

Pakeitimas 90
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) kadangi pateikti šį sudedamųjų 
dalių ir išrūkų sąrašą privaloma dar ir dėl 
to, kad, pagal 2010 m. duomenis, kuriuos 
pateikė Europos Komisijos Atsirandančių 
ir nustatomų naujų pavojų sveikatai 
mokslinis komitetas (CSRSE)1, 
pastaraisiais metais priedų naudota vis 
daugiau, jie sudaro 10 proc. cigaretės 
svorio ir jais siekiama tik pakeisti dūmų 
savybes, pavyzdžiui, spalvą, aitrumą, 
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kvapą ir skonį;
__________________
1 Nustatyta beveik 600 priedų.

Or. fr

Pakeitimas 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 
prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose 
valstybėse narėse kai kurios sudedamosios 
dalys yra uždraustos, o kitose – ne.
Valstybės narės taip pat taiko skirtingus 
metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių 
filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus.
Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, kad 
kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais 
didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos ir jos gairių 
įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą 
pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų.
Gairėse dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių 
įgyvendinimo raginama visų pirma 
pašalinti sudedamąsias dalis, kurios 
pagerina maloniąsias savybes, sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi 
sveikatai, yra susiję su energija ir 
gyvybingumu arba turi dažančiųjų 
medžiagų savybių;

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 
prekių judėjimui visoje ES bei trukdoma 
ES lygmeniu atlikti veiksmingą suderintą 
tyrimą apie tabako gaminių poveikį 
sveikatai ir patrauklumą. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis arba jų derinius. Dėl to 
kai kuriose valstybėse narėse kai kurios 
sudedamosios dalys yra uždraustos, o 
kitose – ne. Valstybės narės taip pat taiko 
skirtingus metodus dėl priedų, integruotų į 
cigarečių filtrus, ir priedų, dažančių tabako 
dūmus. Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, 
kad ir piliečių sveikatos apsaugos kliūtys, 
ir kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais 
didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos ir jos gairių 
įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą 
pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų.
Gairėse dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių 
įgyvendinimo raginama visų pirma 
pašalinti sudedamąsias dalis, kurios 
pagerina maloniąsias savybes, sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi 
sveikatai, yra susiję su energija ir 
gyvybingumu arba turi dažančiųjų 
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medžiagų savybių;

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu suderinus sudedamųjų dalių ir jų derinių reglamentavimo nuostatas bus 
užtikrinamas ne tik vidaus rinkos veikimas, bet ir veiksmingas ir patikimas jų poveikio 
pasekmių, įskaitant didėjančio rūkymo masto patrauklumą, vertinimas.

Pakeitimas 92
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 
prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose 
valstybėse narėse kai kurios sudedamosios 
dalys yra uždraustos, o kitose – ne.
Valstybės narės taip pat taiko skirtingus 
metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių 
filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus.
Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, kad 
kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais 
didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos ir jos gairių 
įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą 
pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų.
Gairėse dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių 
įgyvendinimo raginama visų pirma 
pašalinti sudedamąsias dalis, kurios 
pagerina maloniąsias savybes, sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi 
sveikatai, yra susiję su energija ir 
gyvybingumu arba turi dažančiųjų 
medžiagų savybių;

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 
prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose 
valstybėse narėse kai kurios sudedamosios 
dalys yra uždraustos, o kitose – ne.
Valstybės narės taip pat taiko skirtingus 
metodus dėl sudedamųjų dalių, integruotų 
į cigarečių filtrus, ir sudedamųjų dalių, 
dažančių tabako dūmus. Nesuvienodinus 
nuostatų, tikėtina, kad kliūtys vidaus 
rinkoje ateinančiais metais didės, 
atsižvelgiant į Tabako kontrolės pagrindų 
konvencijos ir jos gairių įgyvendinimą ir 
vertinant patirtį, įgytą pagal kitas 
jurisdikcijas už Sąjungos ribų. Gairėse dėl 
TKPK 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimo 
raginama visų pirma pašalinti 
sudedamąsias dalis, kurios pagerina 
maloniąsias savybes, sudaro įspūdį, kad 
tabako gaminiai yra naudingi sveikatai, yra 
susiję su energija ir gyvybingumu arba turi 
dažančiųjų medžiagų savybių;
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Or. de

Pagrindimas

Kadangi apibrėžtis „priedai“ (2) išbraukiama, turi būti vartojama apibrėžtis „sudedamosios 
dalys“ (18).

Pakeitimas 93
Martina Anderson
GUE/NGL frakcijos vardu
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 
prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose 
valstybėse narėse kai kurios sudedamosios 
dalys yra uždraustos, o kitose – ne.
Valstybės narės taip pat taiko skirtingus 
metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių 
filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus.
Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, kad 
kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais 
didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos ir jos gairių 
įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą 
pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų.
Gairėse dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių 
įgyvendinimo raginama visų pirma 
pašalinti sudedamąsias dalis, kurios 
pagerina maloniąsias savybes, sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi 
sveikatai, yra susiję su energija ir 
gyvybingumu arba turi dažančiųjų 
medžiagų savybių;

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 
prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose 
valstybėse narėse kai kurios sudedamosios 
dalys yra uždraustos, o kitose – ne.
Valstybės narės taip pat taiko skirtingus 
metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių 
filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus.
Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, kad 
kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais 
didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos ir jos gairių 
įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą 
pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų.
Todėl tikslinga nustatyti leidžiamų priedų, 
kuriuos galima naudoti tabako 
gaminiuose, sąrašą. Gairėse dėl TKPK 9 ir 
10 straipsnių įgyvendinimo raginama visų 
pirma pašalinti sudedamąsias dalis, kurios 
pagerina maloniąsias savybes, sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi 
sveikatai, yra susiję su energija ir 
gyvybingumu arba turi dažančiųjų 
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medžiagų savybių;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme netinkamai suderinamos sudedamosios dalys. Labai daug ką lemia 
bendrųjų nuostatų, kurios įvairiose valstybėse narėse gali būti aiškinamos skirtingai, 
įgyvendinimas valstybėse narėse. Kad būtų užtikrinamas tinkamas suderinimas, tikslingiau ES 
lygmeniu nustatyti leidžiamų priedų sąrašą.

Pakeitimas 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, 
prieš tabako gaminius pateikiant 
Bendrijos rinkai turėtų būti atliekamas 
juose naudojamų priedų saugos 
vertinimas (rizikos vertinimas) ir Europos 
Komisija turėtų suteikti leidimą juos 
naudoti. Priedus naudoti tabako 
gaminiuose turėtų būti leidžiama tik jei jie 
įtraukti į leidžiamų naudoti priedų 
Sąjungos sąrašą;

Or. de

Pagrindimas

Jau savo rezoliucijoje (2007/2105(INI)) Parlamentas ragino nustatyti leidimų naudoti 
suteikimo procedūrą. Bendras teigiamas priedų sąrašas suteiktų teisinio aiškumo, kokias 
medžiagas leidžiama naudoti tabako gaminiuose. Sąjungos sąrašas galėtų būti atnaujinamas 
Komisijos iniciatyva arba kurios nors valstybės narės prašymu.

Pakeitimas 95
Martina Anderson
GUE/NGL frakcijos vardu
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
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Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) svarbu apsvarstyti ne tik pačių 
priedų, bet ir jų degimo produktų savybes.
Priedai, taip pat jų degimo produktai 
neturėtų atitikti 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo1

nustatytų priskyrimo pavojingų produktų 
kategorijai kriterijų;
_____________
1 OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama naudoti tik nepavojingus priedus ir jų degimo produktus.

Pakeitimas 96
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, 
įskaitant bedūmius tabako gaminius, 
būdingo kito nei tabakas kvapo ar skonio, 
kuris gali paskatinti pradėti vartoti tabaką 
arba paveikti vartojimo įpročius.
Pavyzdžiui, daugelyje šalių gaminių, 
kuriuose pridėta mentolio, pardavimai 
laipsniškai išaugo, net jei rūkymo 
paplitimas apskritai mažėjo. Keletas 
tyrimų parodė, kad tabako gaminiai, 

Išbraukta.
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kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 97
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl susirūpinimo dėl tabako 
gaminių, įskaitant bedūmius tabako 
gaminius, kurie gali paskatinti pradėti 
vartoti tabaką;

Or. cs
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Pakeitimas 98
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl susirūpinimo dėl tabako 
gaminių, įskaitant bedūmius tabako 
gaminius, būdingo kito nei tabakas kvapo 
ar skonio, kuris gali paskatinti pradėti 
vartoti tabaką arba paveikti vartojimo 
įpročius. Komisija primygtinai raginama 
atlikti mokslinį tyrimą apie realų šių 
gaminių poveikį galimybėms pradėti 
vartoti tabako gaminius;

Or. pt

Pakeitimas 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl susirūpinimo dėl tabako 
gaminių, įskaitant bedūmius tabako 
gaminius, būdingo kito nei tabakas ir 
mentolis kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius;
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mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti grindžiama ne tik teisinio netikrumo nuogąstavimais, bet ir įrodymais.
Įtraukiant į šią direktyvą mentolį, jam būtų taikomos tokios pat nuostatos, kokios taikomos 
įprastoms cigaretėms. Visose valstybėse narėse būdingo kvapo ar skonio cigaretės 
reglamentuojamos skirtingais teisės aktais, tačiau jie netaikomi mentoliui, kurį galima vartoti 
visoje Europos Sąjungoje. Draudimas turėtų būti grindžiamas moksliniais įrodymais, kuriais 
patvirtinami jaunimo požiūrio į mentolį pokyčiai.

Pakeitimas 100
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius;

Or. de
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Pagrindimas

Nurodytų tyrimų nepakanka mėtinių cigarečių diskreditavimui teisės akte pagrįsti.

Pakeitimas 101
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, 
įskaitant bedūmius tabako gaminius, 
būdingo kito nei tabakas kvapo ar skonio, 
kuris gali paskatinti pradėti vartoti tabaką 
arba paveikti vartojimo įpročius.
Pavyzdžiui, daugelyje šalių gaminių, 
kuriuose pridėta mentolio, pardavimai 
laipsniškai išaugo, net jei rūkymo 
paplitimas apskritai mažėjo. Keletas tyrimų 
parodė, kad tabako gaminiai, kuriuose 
pridėta mentolio, gali palengvinti 
įkvėpimą, taip pat paskatinti jaunimą 
pradėti rūkyti. Reikėtų vengti priemonių, 
kuriomis nustatomi nepagrįsti aromatizuotų 
cigarečių (pvz., mėtinių ir gvazdikų 
cigarečių) vertinimo skirtumai;

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl susirūpinimo dėl kito nei 
tabakas kvapo ar skonio tabako gaminių, 
kurie gali paskatinti pradėti vartoti tabaką 
arba paveikti vartojimo įpročius.
Pavyzdžiui, daugelyje šalių gaminių, 
kuriuose pridėta mentolio, pardavimai 
laipsniškai išaugo, net jei rūkymo 
paplitimas apskritai mažėjo. Keletas tyrimų 
parodė, kad tabako gaminiai, kuriuose 
pridėta mentolio, gali palengvinti 
įkvėpimą, taip pat paskatinti jaunimą 
pradėti rūkyti. Reikėtų vengti priemonių, 
kuriomis nustatomi nepagrįsti aromatizuotų 
cigarečių (pvz., mėtinių ir gvazdikų 
cigarečių) vertinimo skirtumai. Švedijai 
turėtų būti leidžiama nacionaliniu 
lygmeniu reglamentuoti oraliniam 
vartojimui skirto tabako kvapą ar skonį.
Jei Švedija per tam tikrą laiką 
nepatvirtins atitinkamų nuostatų, jai bus 
taikomos šios direktyvos nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Požiūris reglamentuoti tik „būdingą kvapą ar skonį“ pernelyg siauras. Reikėtų reglamentuoti 
visus kvapus ar skonius. Švedijai reikėtų nustatyti ketverių metų trukmės, skaičiuojant nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo, laikotarpį, per kurį ji turėtų patvirtinti nacionalines oraliniam 
vartojimui skirto tabako kvapo ar skonio reglamentavimo nuostatas; jei ji jų nenustatys, jai 
turėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos.
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Pakeitimas 102
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai mažėjo.
Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai mažėjo.
Reikėtų vengti priemonių, kuriomis 
nustatomi nepagrįsti aromatizuotų 
cigarečių (pvz., mėtinių ir gvazdikų 
cigarečių) vertinimo skirtumai;

Or. de

Pagrindimas

Turimi mokslo duomenys neįrodo, kad mentolis padeda intensyviau įkvėpti tabako dūmus.
Taip pat nesama pakankamai įrodymų, kad mėtinės cigaretės susijusios su pradėjimu rūkyti 
jaunesnio amžiaus.

Pakeitimas 103
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamosios dalies išnaša (36)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36. PPO Apeliacinės tarybos, AB-2012-1, 
Jungtinės Valstijos – priemonės, 
darančios poveikį gvazdikų cigarečių 
gamybai ir pardavimui (DS406).

Išbraukta.
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Or. cs

Pakeitimas 104
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų 
būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų 
neatsiranda būdingas kvapas ar skonis.
Komisija turėtų nustatyti vienodas 
nuostatų dėl būdingų kvapų ar skonio 
įgyvendinimo sąlygas. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų naudoti nepriklausomas 
tyrimų grupes, kurios padėtų priimti 
tokius sprendimus. Taikant direktyvą 
skirtingų veislių tabakui neturėtų būti 
taikomos diskriminuojamos nuostatos;

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 105
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 

(16) tabako gaminiams gaminti būtinus 
priedus, pvz., cukrų, turėtų būti leidžiama 
naudoti tol, kol jie nedidina grėsmės 
vartotojų sveikatai. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų naudoti nepriklausomas 
tyrimų grupes, kurios padėtų priimti tokius 
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gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų 
būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų 
neatsiranda būdingas kvapas ar skonis.
Komisija turėtų nustatyti vienodas 
nuostatų dėl būdingų kvapų ar skonio 
įgyvendinimo sąlygas. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų naudoti nepriklausomas 
tyrimų grupes, kurios padėtų priimti tokius 
sprendimus. Taikant direktyvą skirtingų 
veislių tabakui neturėtų būti taikomos 
diskriminuojamos nuostatos;

sprendimus. Taikant direktyvą skirtingų 
veislių tabakui neturėtų būti taikomos 
diskriminuojamos nuostatos;

Or. pl

Pagrindimas

Aiškiai nurodžius cukrų kaip pagrindinių priedų, naudojamų gaminant tabako gaminius, 
pavyzdį bus išvengta neapibrėžtumo ir suteikta tam tikra garantija tabako gamintojams.
Pakeitimas suteiks aiškumo, kad gamybos procese ir toliau bus galima naudoti cukrų, nes tai 
būtina kai kurių veislių tabakui (pvz., „Burley“). Taip yra todėl, kad šių veislių tabakas 
netenka cukraus džiovinamas, o kitos veislės, kaip antai „Virginia“, jį išlaiko.

Pakeitimas 106
Martina Anderson
GUE/NGL frakcijos vardu
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų 
būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų 
neatsiranda būdingas kvapas ar skonis.
Komisija turėtų nustatyti vienodas 
nuostatų dėl būdingų kvapų ar skonio 
įgyvendinimo sąlygas. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų naudoti nepriklausomas 

(16) aromatinių tabako gaminių draudimas 
nereiškia draudimo naudoti atskirų priedų 
apskritai, bet įpareigoja gamintojus 
sumažinti priedo ar priedų derinio kiekį 
tiek, kad nebeliktų kvapo ar skonio.
Tabako gaminiams gaminti būtinus priedus 
turėtų būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų 
neatsiranda kvapas ar skonis ir kol jie 
nedidina patrauklumo. Taikant direktyvą 
skirtingų veislių tabakui neturėtų būti 
taikomos diskriminuojamos nuostatos;
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tyrimų grupes, kurios padėtų priimti 
tokius sprendimus. Taikant direktyvą 
skirtingų veislių tabakui neturėtų būti 
taikomos diskriminuojamos nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Šias nuostatas reikėtų taikyti visiems kvapams ar skoniams. Tokiu atveju taip pat nebereikėtų 
nuorodos į tyrimų grupes. Nuostatas dėl tabako gaminiams gaminti būtinų priedų reikėtų 
suderinti su PSO gairių dėl sudedamųjų dalių nuostatomis.

Pakeitimas 107
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų 
būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų 
neatsiranda būdingas kvapas ar skonis.
Komisija turėtų nustatyti vienodas nuostatų 
dėl būdingų kvapų ar skonio įgyvendinimo 
sąlygas. Valstybės narės ir Komisija turėtų 
naudoti nepriklausomas tyrimų grupes, 
kurios padėtų priimti tokius sprendimus.
Taikant direktyvą skirtingų veislių tabakui 
neturėtų būti taikomos diskriminuojamos 
nuostatos;

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų sudedamųjų dalių
apskritai, bet įpareigoja gamintojus 
sumažinti sudedamosios dalies ar 
sudedamųjų dalių derinio kiekį tiek, kad 
nebeliktų būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinas sudedamąsias 
dalis turėtų būti leidžiama naudoti tol, kol 
dėl jų neatsiranda būdingas kvapas ar 
skonis. Komisija turėtų nustatyti vienodas 
nuostatų dėl būdingų kvapų ar skonio 
įgyvendinimo sąlygas. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų naudoti nepriklausomas 
tyrimų grupes, kurios padėtų priimti tokius 
sprendimus. Taikant direktyvą skirtingų 
veislių tabakui neturėtų būti taikomos 
diskriminuojamos nuostatos;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi apibrėžtis „priedai“ (2) išbraukiama, turi būti vartojama apibrėžtis „sudedamosios 
dalys“ (18).
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Pakeitimas 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų 
būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų 
neatsiranda būdingas kvapas ar skonis.
Komisija turėtų nustatyti vienodas nuostatų 
dėl būdingų kvapų ar skonio įgyvendinimo 
sąlygas. Valstybės narės ir Komisija turėtų 
naudoti nepriklausomas tyrimų grupes, 
kurios padėtų priimti tokius sprendimus.
Taikant direktyvą skirtingų veislių tabakui 
neturėtų būti taikomos diskriminuojamos 
nuostatos;

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus 
leidžiama naudoti. Komisija turėtų 
nustatyti vienodas nuostatų dėl būdingų 
kvapų ar skonio įgyvendinimo sąlygas.
Valstybės narės ir Komisija turėtų naudoti 
nepriklausomas tyrimų grupes, kurios 
padėtų priimti tokius sprendimus. Taikant 
direktyvą skirtingų veislių tabakui neturėtų 
būti taikomos diskriminuojamos nuostatos;

Or. pl

Pakeitimas 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų 
neatsiranda būdingas kvapas ar skonis.
Komisija turėtų nustatyti vienodas nuostatų 
dėl būdingų kvapų ar skonio įgyvendinimo 
sąlygas. Valstybės narės ir Komisija turėtų 
naudoti nepriklausomas tyrimų grupes, 
kurios padėtų priimti tokius sprendimus.
Taikant direktyvą skirtingų veislių tabakui 
neturėtų būti taikomos diskriminuojamos 
nuostatos;

Or. it

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

Pakeitimas 110
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kad paaiškintų nustatomas ribas, 
Komisija turėtų parengti tikslų 
draudžiamų ir leidžiamų sudedamųjų 
dalių sąrašą, visų pirma aiškiai 
nurodydama priedus ir atskirai –
aromatus ir kvapiąsias medžiagas. Šiame 
sąraše taip pat reikėtų aiškiai nurodyti 
bendrą leidžiamų priedų, aromatų ir 
kvapiųjų medžiagų kiekį;

Or. fi

Pakeitimas 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) vienas iš šios direktyvos tikslų –
sumažinti tabako gaminių vartojimą, ypač 
tarp jaunimo ir pažeidžiamų vartotojų, o 
dėl to sumažės tabako gaminių gamyba 
Europos Sąjungoje ir gali būti 
naikinamos darbo vietos, nes pramonės 
įmonės bus perkeliamos į Sąjungai 
nepriklausančias šalis, taip pat prireikti 
pertvarkyti ūkius, kurie paprastai savo 
gamybą grindžia tabaku. Todėl, siekiant 
panaikinti ekonominius ir socialinius šios 
direktyvos padarinius, Sąjungos biudžeto 
programoje privalu numatyti atitinkamas 
priemones ir finansinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16 c) įgyvendinus direktyvos nuostatas 
gali sumažėti žaliavinio tabako, kilusio iš 
Europos Sąjungų valstybių narių, 
paklausa. Todėl rajonuose, kuriuose 
auginamas tabakas, reikia sukurti Tabako 
augintojų paramos fondą, iš kurio bus 
kompensuojami nuostoliai,
augintojų patirti įgyvendinus direktyvą;

Or. pl

Pagrindimas

Įgyvendinus direktyvos nuostatas sumažės žaliavinio tabako iš ES paklausa ir jis gali būti 
pakeistas iš trečiųjų šalių įvežamu žaliaviniu tabaku, dėl to sumažės augintojų pajamos ir 
padidės nedarbas. Todėl reikia sukurti Tabako augintojų paramos fondą, skirtą augintojams, 
kurių auginamo žaliavinio tabako paklausa sumažės, taip pat norintiems nutraukti tabako 
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auginimą ir pakeisti jį kitomis kultūromis.

Pakeitimas 113
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) tam tikri priedai naudojami, siekiant 
sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra 
naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų 
sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir 
fizinės veiklos rezultatus. Tokie priedai 
turėtų būti draudžiami, siekiant užtikrinti 
vienodas taisykles ir aukštą sveikatos 
apsaugos lygį;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nesama patikimų mokslo duomenų, ar tam tikros ar atskiros sudedamosios dalys sudaro 
įspūdį, jog tas tabako gaminys yra mažiau kenksmingas, ir dėl to yra patrauklesnės tam 
tikroms vartotojų grupėms. Bet koks sprendimas uždrausti arba reguliuoti kurią nors 
sudedamąją dalį turėtų būti grindžiamas aiškiais mokslo tyrimais, kuriems galiotų aiškūs, 
Bendrijoje suderinti, tabako gaminiams taikomi kriterijai.

Pakeitimas 114
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) tam tikri priedai naudojami, siekiant 
sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra 
naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų 
sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir 
fizinės veiklos rezultatus. Tokie priedai 
turėtų būti draudžiami, siekiant užtikrinti 
vienodas taisykles ir aukštą sveikatos 

(17) tam tikri priedai naudojami siekiant 
sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra 
naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų 
sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir 
fizinės veiklos rezultatus. Pavyzdžiui, 
mentolio poveikis yra probleminis.
Kadangi mentolis turi vietiniams 
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apsaugos lygį; anestetikams būdingų savybių, jis leidžia 
giliau įkvėpti uždegimą sukeliančius 
tabako dūmus. Todėl galima įkvėpti 
daugiau dūmų ir juos giliau įtraukti, taigi 
gaunama didesnė nikotino dozė;
tokie priedai, kuriais didinamas tabako 
gaminių patrauklumas, turėtų būti 
draudžiami, siekiant užtikrinti vienodas
taisykles ir aukštą sveikatos apsaugos lygį;

Or. en

Pagrindimas

2010 m. lapkričio 12 d. Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto 
nuomonėje dėl tabako gaminių priedų patrauklumo ir jų sukeliamos priklausomybės daroma 
išvada, kad mentolis yra labai probleminis priedas, nes dėl jo didėja tabako gaminių 
patrauklumas ir tampa lengviau juos pradėti rūkyti.

Pakeitimas 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) tam tikri priedai naudojami, siekiant 
sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra 
naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų 
sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir 
fizinės veiklos rezultatus. Tokie priedai 
turėtų būti draudžiami, siekiant užtikrinti 
vienodas taisykles ir aukštą sveikatos 
apsaugos lygį;

(17) tam tikri priedai naudojami siekiant 
sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra 
naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų 
sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir 
fizinės veiklos rezultatus. Kiti priedai, pvz., 
cukrus, naudojami siekiant sušvelninti ar 
pagerinti tabako gaminių kvapą ar skonį, 
kad juos būtų galima lengviau vartoti.
Tokie priedai turėtų būti draudžiami, 
siekiant užtikrinti vienodas taisykles ir 
aukštą sveikatos apsaugos lygį;

Or. en

Pagrindimas

Cukrus – tai priedas, padedantis pagerinti tabako gaminio maloniąsias savybes, nes juo 
paslepiamas nemalonus gryno tabako skonis, taip siekiant padaryti tabako gaminius 
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patrauklesnius, ypač rūkyti pradedantiems asmenims.

Pakeitimas 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) vis daugiau žmonių, iš kurių 
dauguma yra vaikai, kenčia nuo astmos ir 
įvairių alergijų. Kaip nurodo PSO, ne 
visos astmos priežastys žinomos, tačiau, 
kad žmonės galėtų mėgautis gera 
gyvenimo kokybe, reikia užkirsti kelią 
rizikos veiksniams, įskaitant alergenus, 
tabako gaminius ir cheminius dirgiklius;

Or. en

Pakeitimas 117
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Komisija turėtų atidžiai stebėti 
dedamas cukraus medžiagas, kai jų kiekis 
sudaro daugiau kaip 10 proc. visų 
cigarečių priedų. Visų pirma Komisija 
turėtų prašyti pramonės atstovų iš naujo 
parengti tabako gaminių formules, kad 
būtų gaminami nauji produktai be 
sveikatai pavojų keliančio invertuotojo 
cukraus (fruktozės ir gliukozės);

Or. en

Pagrindimas

Cukraus medžiagos nekelia pavojaus sveikatai, jeigu patenka į organizmą per burną, tačiau 
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jos virsta toksiniais junginiais pirolizės metu. Pavojingiausios medžiagos yra invertuotojo 
cukraus medžiagos, dėl kurių dūmuose atsiranda didžioji dalis formaldehido, laikomo žmonių 
kancerogenu (Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra, 2009 m.).

Pakeitimas 118
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio 
amžiaus vartotojų, turėtų būti suteikta 
išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų dalių 
reikalavimų tol, kol nėra esminio 
aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo 
apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 119
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio 
amžiaus vartotojų, turėtų būti suteikta 
išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų dalių 
reikalavimų tol, kol nėra esminio 
aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo 

Išbraukta.
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apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Or. fr

Pakeitimas 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio 
amžiaus vartotojų, turėtų būti suteikta 
išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų dalių 
reikalavimų tol, kol nėra esminio 
aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo 
apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį ir vienodą visų vartotojų apsaugą visoje 
Europos Sąjungoje, rūkomojo tabako gaminiams, išskyrus cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą 
tabaką, turėtų būti taikomi tokie pat ženklinimo reikalavimai.

Pakeitimas 121
Martina Anderson
GUE/NGL frakcijos vardu
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio 
amžiaus vartotojų, turėtų būti suteikta 
išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų dalių 
reikalavimų tol, kol nėra esminio 
aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo 
apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visus tabako gaminius, kuriuos leidžiama pateikti Sąjungos rinkai, reikėtų vertinti vienodai ir 
nekurti spragų.

Pakeitimas 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių;

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir oraliniam vartojimui 
skirtas tabakas tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų, turėtų būti suteikta išimtis dėl 
tam tikrų sudedamųjų dalių reikalavimų;

Or. de
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Pagrindimas

Tradicinis uostomasis ir kramtomasis tabakas vartojamas tik keliuose Europos regionuose ir 
tai yra tradicijų laikymosi dalis. Be to, uostomąjį ir kramtomąjį tabaką vartoja daugiausia 
vyresnio amžiaus žmonės, todėl jam turėtų būti taikoma tokia pat išimtis kaip cigarams, 
cigarilėms ir pypkių tabakui.

Pakeitimas 123
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių;

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
tačiau taip pat siekiama apsaugoti visų 
vartotojų sveikatą, kitiems nei cigaretės, 
cigaretėms sukti skirtas tabakas ir bedūmiai 
tabako gaminiai tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų, neturėtų būti suteikta išimtis dėl 
tam tikrų sudedamųjų dalių reikalavimų;

Or. el

Pagrindimas

Šia direktyva visiems tabako gaminių vartotojams nustatoma vienoda apsauga.

Pakeitimas 124
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
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skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių;

skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių. Komisija turėtų atidžiai stebėti, 
kaip jaunimas vartoja kaljanų tabaką, nes 
esama vis daugiau įrodymų, kad jis vis 
dažniau vartojamas ir už tradicinės 
senesnės rinkos ribų. Šiuo požiūriu šiems 
produktams reikėtų taikyti 6 ir 10 
straipsnių nuostatas, o įspėjimus apie 
grėsmę sveikatai reikėtų pateikti ant 
kaljanams skirto tabako pakuočių, kurios 
neretai neatitinka Europos Sąjungos 
teisės aktų;

Or. en

Pagrindimas

Be pranešėjos parengto 3 pakeitimo dėl jaunimo vartojamo kaljanų tabako šiame pakeitime 
primygtinai reikalaujama, kad tokiems produktams kaip kaljanams skirtas tabakas dėl jų 
toksiškumo butų taikomos pagrindinės šios direktyvos nuostatos.

Pakeitimas 125
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, kaljanų tabakas ir 
bedūmiai tabako gaminiai tabako 
gaminiams, vartojamiems daugiausia 
vyresnio amžiaus vartotojų, turėtų būti 
suteikta išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų 
dalių reikalavimų tol, kol nėra esminio 
aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo 
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įpročių; apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Or. fr

Pakeitimas 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių;

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, tabakas vandens pypkėms
ir bedūmiai tabako gaminiai tabako 
gaminiams, vartojamiems daugiausia
vyresnio amžiaus vartotojų, turėtų būti 
suteikta išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų 
dalių reikalavimų tol, kol nėra esminio 
aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo 
apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Or. it

Žr. 6 straipsnio 10 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, kaljanams skirtas tabakas
ir bedūmiai tabako gaminiai tabako 
gaminiams, vartojamiems daugiausia 
vyresnio amžiaus vartotojų, turėtų būti 
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sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių;

suteikta išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų 
dalių reikalavimų tol, kol nėra esminio 
aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo 
apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Or. ro

Pakeitimas 128
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) valstybės narės turėtų būti 
raginamos savo nacionalinius jaunimo 
apsaugos įstatymus, jei jos to dar 
nepadarė, rengti taip, kad būtų 
draudžiama jaunesniems nei 18 metų 
asmenims parduoti ir vartoti rūkomojo 
tabako gaminius; tuo pat metu valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad šių draudimų 
būtų laikomasi;

Or. de

Pakeitimas 129
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Tabako kontrolės pagrindų 
konvencijos 16 straipsnyje atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad šios konvencijos šalys 
privalo atsižvelgti į nepilnamečiams 
vartotojams skirtus gaminius, pvz., į 
tabako gaminių pavidalo maisto 
produktus ir žaislus, kurie gali būti 
patrauklūs nepilnamečiams. Pastaraisiais 
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metais rinkai pateikta keletas nikotino 
neturinčių cigarečių formos gaminių, 
pvz., garuojančios kaljano tabako 
lazdelės, kurių paskirtis – pamėginti 
imituoti rūkymo procesą naudojant 
garuojančias medžiagas, kurių 
nekenksmingas poveikis iki šiol 
moksliškai nepatvirtintas, ir elektros 
šviesa pamėgdžiojant cigaretės degimą.
Akivaizdu, kad tokie gaminiai gaminami 
siekiant sužavėti jaunimą ir 
nepilnamečius vartotojus, ir jie vis labiau 
populiarėja tarp kelių valstybių narių 
jaunimo. Vis didesnis susirūpinimas 
reiškiamas dėl įpročių, kuriuos, rūkydami 
tokias pakaitines cigaretes, išsiugdo jauni 
vartotojai ir nepilnamečiai. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų uždrausti tokius 
produktus;

Or. en

Pakeitimas 130
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) iki šiol skiriasi nacionalinės nuostatos 
dėl tabako gaminių ženklinimo, ypač dėl 
kombinuotų įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai, kuriuos sudaro paveikslėlis ir 
tekstas, informacijos apie metimo rūkyti 
pagalbos paslaugas ir reklaminių elementų 
pakeliuose ir ant jų;

(19) iki šiol skiriasi nacionalinės nuostatos 
dėl tabako gaminių ženklinimo, ypač dėl 
kombinuotų įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai, kuriuos sudaro paveikslėlis ir 
tekstas, kuriuos 2013 m. naudoja tik 10 
valstybių narių, informacijos apie metimo 
rūkyti pagalbos paslaugas ir reklaminių 
elementų pakeliuose ir ant jų;

Or. fr

Pakeitimas 131
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) reikėtų stengtis veiksmingai ir 
pasitelkiant visas turimas priemones 
pašalinti kliūtis, trukdančias sudaryti 
sąlygas visoje ES teritorijoje kuo greičiau 
pradėti naudoti neutralias pakuotes;

Or. fi

Pakeitimas 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pritaikant ženklinimo nuostatas taip 
pat būtina Sąjungos lygmeniu suderinti 
taisykles su tarptautiniais pokyčiais.
Pavyzdžiui, gairėse dėl TKPK 11 
straipsnio įgyvendinimo raginama pateikti 
didelius vaizdinius įspėjimus pagrindinėse 
jiems skirtose vietose, nustatyti privalomą 
informacijos dėl metimo rūkyti teikimą ir 
griežtas taisykles dėl klaidinančios 
informacijos. Nuostatos dėl klaidinančios 
informacijos papildys bendrą verslo 
komercinės praktikos, klaidinančios
vartotojus, draudimą, nustatytą 2005 m.
gegužės 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos 
vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje.

(21) pritaikant ženklinimo nuostatas taip 
pat būtina Sąjungos lygmeniu suderinti 
taisykles su tarptautiniais pokyčiais.
Nuostatos dėl klaidinančios informacijos 
papildys jau esamas atitinkamas ir 
išsamias nuostatas, kuriomis užkertamas 
kelias verslo komercinei praktikai, 
klaidinančiai vartotojus, kaip nustatyta
2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos 
vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje;

Or. de



AM\937809LT.doc 51/69 PE510.711v02-00

LT

Pakeitimas 133
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pritaikant ženklinimo nuostatas taip 
pat būtina Sąjungos lygmeniu suderinti 
taisykles su tarptautiniais pokyčiais.
Pavyzdžiui, gairėse dėl TKPK 11 
straipsnio įgyvendinimo raginama pateikti 
didelius vaizdinius įspėjimus pagrindinėse 
jiems skirtose vietose, nustatyti privalomą 
informacijos dėl metimo rūkyti teikimą ir 
griežtas taisykles dėl klaidinančios 
informacijos. Nuostatos dėl klaidinančios 
informacijos papildys bendrą verslo 
komercinės praktikos, klaidinančios 
vartotojus, draudimą, nustatytą 2005 m.
gegužės 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos 
vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje.

(21) pritaikant ženklinimo nuostatas taip 
pat būtina Sąjungos lygmeniu suderinti 
taisykles su tarptautiniais pokyčiais.
Pavyzdžiui, gairėse dėl TKPK 11 
straipsnio įgyvendinimo raginama pateikti 
vaizdinius įspėjimus pagrindinėse jiems 
skirtose vietose, kurie turėtų užimti ne 
daugiau kaip 50 proc., tačiau ne mažiau 
kaip 30 proc. viso pakelio paviršiaus 
ploto, nustatyti privalomą informacijos dėl 
metimo rūkyti teikimą ir griežtas taisykles 
dėl klaidinančios informacijos. Nuostatos 
dėl klaidinančios informacijos papildys 
bendrą verslo komercinės praktikos, 
klaidinančios vartotojus, draudimą, 
nustatytą 2005 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu 
vidaus rinkoje;

Or. cs

Pakeitimas 134
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
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informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad 
dideli kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie grėsmę sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti 
spausdinami ant svarbių ir matomų 
pakelio paviršiaus dalių. Siekiant 
užtikrinti visų įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai matomumą ir veiksmingumą, 
turėtų būti nustatytas minimalus jų dydis;

informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos;

Or. de

Pagrindimas

Nesama jokių patikimų mokslo duomenų, kad dėl labai didelių, vaizdais grindžiamų įspėjimų 
mažėtų rūkančiųjų. Iš tikrųjų esama požymių, kad reguliavimas ant pakelių, pavyzdžiui, 
padidinti vaizdingi įspėjimai, nedaro jokio poveikio žmonių sprendimui rūkyti arba nerūkyti.

Pakeitimas 135
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad 
dideli kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie grėsmę sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti 
spausdinami ant svarbių ir matomų 
pakelio paviršiaus dalių. Siekiant 

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Siekiant užtikrinti visų įspėjimų 
apie grėsmę sveikatai matomumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti nustatyta jų
užimamo pakelio išorės paviršiaus ploto 
procentinė dalis;
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užtikrinti visų įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai matomumą ir veiksmingumą, 
turėtų būti nustatytas minimalus jų dydis;

Or. el

Pagrindimas

Galimybę pradėti naudoti spalvotas nuotraukas reikėtų palikti valstybių narių nuožiūrai. Be 
to, nuostatą dėl minimalaus įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydžio reikėtų pakeisti nuostata su 
išorės paviršiaus ploto procentinės dalies išraiška. Įgyvendinant šią priemonę būtų 
suvienodinamas pakelių dydis, forma ir pateikimas, nes siūlomi matmenys netaikomi visoms 
pakelių rūšims.

Pakeitimas 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad 
dideli kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie grėsmę sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti 
spausdinami ant svarbių ir matomų pakelio 
paviršiaus dalių. Siekiant užtikrinti visų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai matomumą 
ir veiksmingumą, turėtų būti nustatytas 
minimalus jų dydis;

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad 
dideli kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl siekiant, kad
kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai 
būtų veiksmingi, jie turėtų būti privalomi 
taikyti visoje Sąjungoje ir būti spausdinami 
ant svarbių ir matomų pakelio paviršiaus 
dalių;

Or. it
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Pakeitimas 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad 
dideli kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie grėsmę sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti 
spausdinami ant svarbių ir matomų pakelio 
paviršiaus dalių. Siekiant užtikrinti visų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai matomumą 
ir veiksmingumą, turėtų būti nustatytas 
minimalus jų dydis;

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad 
dideli kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai su aiškiais vaizdiniais ir 
tekstiniais įspėjimais yra veiksmingesni, 
nei vien tekstiniai įspėjimai. Todėl 
kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai 
turėtų būti privalomi taikyti visoje 
Sąjungoje ir būti spausdinami ant svarbių ir 
matomų pakelio paviršiaus dalių. Siekiant 
užtikrinti visų įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai matomumą ir veiksmingumą, 
turėtų būti nustatytas minimalus jų dydis;

Or. en

Pagrindimas

Aiškus vaizdinis ir trumpas tekstinis įspėjimas ant standartizuoto neutralaus pakelio galėtų 
būti veiksmingesnis ir geriau matomas visiems vartotojams.

Pakeitimas 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) įvairūs moksliniai tyrimai taip pat 
parodytų, kad veiksmingos yra tos 
motyvuojančios nerūkyti frazės, kuriomis 
siekiama netiesiogiai paveikti rūkančiojo 
psichiką, puikybę ir emocijas. Todėl tokie 
tekstiniai įspėjimai kaip „Rūkymas kenkia 
odai ir pagreitina raukšlių susidarymą“, 
„Rūkymas mažina patrauklumą“, 
„Cigaretės skonio bučinių nepatinka 
niekam“, „Metus rūkyti nenutunkama, 
priešingai – gyvenimas tampa geresnis“, 
„Pamąstyk: pertrauka rūkymui tau 
kenkia labiau nei stresas, kurį bandai 
numalšinti“ galėtų būti naudojami kartu 
su šiuo metu naudojamais tekstiniais 
įspėjimais.

Or. it

Pakeitimas 139
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.

Išbraukta.
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Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu neprisidedama nei prie vidaus rinkos veikimo pagerinimo, nei prie 
visuomenės sveikatos apsaugos užtikrinimo. Be to, nesama jokių patikimų duomenų, kad 
gaminio pakuotė arba išvaizda būtų priežastinis veiksnys, turintis įtakos sprendimui rūkyti.
Uždraudus plonas cigaretes nesumažės tabako vartojimas, tačiau padidės cigarečių 
kontrabanda ir bus padaryta rimta ekonominė žala.

Pakeitimas 140
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“,
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą.
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rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

Tabako gaminių pakuotėse naudojant tam 
tikrus tekstus, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“,
pavardes, atvaizdus ir metaforinius ar 
kitus ženklus galima klaidinti vartotojus, 
skatinant juos tikėti, kad tokie gaminiai
yra mažiau žalingi, ir keisti įpročius.
Įkvepiamų medžiagų kiekį nulemia ne tik 
tam tikrų medžiagų buvimas gaminyje 
prieš jo vartojimą, bet ir rūkančiojo 
elgsena bei priklausomybė. Šio aspekto 
negalima sieti su tokių tekstų naudojimu, 
bet jis gali sužlugdyti Direktyvoje 
nustatytų ženklinimo reikalavimų 
taikymą.

Or. it

Pakeitimas 141
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai, esant 
tam tikroms aplinkybėms, vartotojams, 
ypač jaunimui, gali sudaryti įspūdį, kad 
gaminiai yra mažiau žalingi. Pavyzdžiui, 
tai gali būti tam tikri tekstai ar elementai, 
pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, „labai 
lengvos“, „švelnios“, „natūralus“, 
„ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“, 
„plonos“, pavardės, nuotraukos ir 
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Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

metaforiniai ar kiti ženklai;

Or. de

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje nupieštas vartotojo paveikslas yra vienpusiškas. Švietimo 
trūkumas nepagrindžia tokio verslininkų laisvės apipavidalinti savo gaminį suvaržymo.

Pakeitimas 142
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, 
sudarydami įspūdį, kad gaminiai yra 
mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tam tikri ant pakuotės nurodyti tekstai ar 
elementai, pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, 
„labai lengvos“, „švelnios“, „natūralus“, 
„ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“, 
„plonos“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, 
pavienių cigarečių dydis ir išvaizda gali
klaidinti vartotojus, nes sudaromas 
įspūdis, kad jos yra mažiau žalingos.
Naujausias tyrimas taip pat rodo, kad 
rūkantys plonas cigaretes buvo labiau 
linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, 
sudarydami įspūdį, kad gaminiai yra 
mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tam tikri ant pakuotės nurodyti tekstai ar 
elementai, pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, 
„labai lengvos“, „švelnios“, „natūralus“, 
„ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“, 
pavardės, nuotraukos ir metaforiniai ar kiti 
ženklai. Į tai turėtų būti atsižvelgta;
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rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai 
turėtų būti atsižvelgta;

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 143
Kristian Vigenin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai;
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panašiai, pavienių cigarečių išvaizda gali 
klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, 
kad jos yra mažiau žalingos;

Or. en

Pakeitimas 144
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, 
pavienių cigarečių išvaizda gali klaidinti 
vartotojus, nes sudaromas įspūdis, kad jos 
yra mažiau žalingos;

Or. cs

Pakeitimas 145
Eleni Theocharous



AM\937809LT.doc 61/69 PE510.711v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai;

panašiai, pavienių cigarečių išvaizda gali 
klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, 
kad jos yra mažiau žalingos;

Or. en

Pakeitimas 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
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bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, 
sudarydami įspūdį, kad gaminiai yra 
mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tam tikri tekstai ar elementai, pvz., „mažai 
dervų“, „lengvos“, „labai lengvos“, 
„švelnios“, „natūralus“, „ekologiškas“, „be 
priedų“, „bekvapis“, pavardės, nuotraukos 
ir metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, 
pavienių cigarečių išvaizda gali klaidinti 
vartotojus, nes sudaromas įspūdis, kad jos 
yra mažiau žalingos;

Or. it

Pagrindimas

Nėra jokių mokslinių įrodymų, kad plonos cigaretės daro klaidinantį poveikį vartotojams. Šių 
gaminių uždraudimo pasekmės būtų daugiausia neigiamos, nes vartotojai būtų priversti 
juodojoje rinkoje pirkti padirbtas cigaretes, kurioms netaikoma sanitarinė kontrolė – o tai 
akivaizdžiai sukeltų neigiamų padarinių visuomenės sveikatai –, ir sumažėtų užimtumas.

Pakeitimas 147
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
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klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, 
pavienių cigarečių dydis ir išvaizda gali 
klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, 
kad jos yra mažiau žalingos. Komisija 
primygtinai raginama atlikti mokslinį 
tyrimą apie realų šių veiksnių poveikį 
tabako gaminių vartojimui;

Or. pt

Pakeitimas 148
Sergej Kozlík

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, 
pavienių cigarečių išvaizda gali klaidinti 
vartotojus, nes sudaromas įspūdis, kad jos 
yra mažiau žalingos;
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žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

Or. en

Pakeitimas 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, 
sudarydami įspūdį, kad gaminiai yra 
mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tam tikri tekstai ar elementai, pvz., „mažai 
dervų“, „lengvos“, „labai lengvos“, 
„švelnios“, „natūralus“, „ekologiškas“, „be 
priedų“, „bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat rodo, 
kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau 
linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių 
rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai 
turėtų būti atsižvelgta;

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, 
sudarydami įspūdį, kad gaminiai yra 
mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tam tikri tekstai ar elementai, pvz., „mažai 
dervų“, „lengvos“, „labai lengvos“, 
„švelnios“, „natūralus“, „ekologiškas“, „be 
priedų“, „bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat rodo, 
kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau 
linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių 
rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai 
turėtų būti atsižvelgta atitinkamai 
pakuojant ir ženklinant šios rūšies 
gaminius ir informuojant vartotojus apie 
jų kenksmingumą taip, kad vartotojas 
žinotų visus šio gaminio vartojimo 
padarinius;
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Or. pl

Pagrindimas

Plonos cigaretės nėra kenksmingesnės, tik jų pakuotės gali klaidinti vartotojus. Tačiau jeigu 
šios rūšies gaminiai bus pakuojami pagal šios direktyvos nuostatas, nebus galimybės klaidinti 
vartotojų.

Pakeitimas 150
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat 
rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo 
labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
ant pakelių esantys tekstai ar elementai, 
pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, „labai 
lengvos“, „švelnios“, „natūralus“, 
„ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“, 
„plonos“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai;

Or. el

Pagrindimas

Remiantis turimais moksliniais duomenimis negalima teigti, kad esama tiesioginio cigarečių 
skersmens ir amžiaus, nuo kurio asmuo pradeda rūkyti, ryšio ar kad plonos cigaretės 
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patrauklesnės už kitas. Dėl šio draudimo žmonės nemestų rūkyti; vietoj to, tai reikštų, kad jie 
daugiau nebegali vartoti konkrečiai kategorijai priskiriamo tabako gaminio.

Pakeitimas 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat rodo, 
kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau 
linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių 
rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai 
turėtų būti atsižvelgta;

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat rodo, 
kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau 
linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių 
rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai 
turėtų būti atsižvelgta;

Or. de

Pagrindimas

Atitinka 13 straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, 
„bekvapis“, „plonos“, pavardės, 
nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai.
Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir 
išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes 
sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau 
žalingos. Naujausias tyrimas taip pat rodo, 
kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau 
linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių 
rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai 
turėtų būti atsižvelgta;

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų grafinių 
ypatybių, taip pat dėl tam tikrų tabako 
pakuotės išvaizdos aspektų, įskaitant 
atidarymo mechanizmą. Pakuotė ir 
gaminiai gali klaidinti vartotojus, ypač 
jaunimą, sudarydami įspūdį, kad gaminiai 
yra mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tam tikri tekstai ar elementai, pvz., „mažai 
dervų“, „lengvos“, „labai lengvos“, 
„švelnios“, „natūralus“, „ekologiškas“, „be 
priedų“, „bekvapis“, pavardės, nuotraukos 
ir metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, 
pavienių cigarečių dydis ir išvaizda gali 
klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, 
kad jos yra mažiau žalingos. Naujausias 
tyrimas taip pat rodo, kad rūkantys plonas 
cigaretes buvo labiau linkę tikėti, kad jų 
vartojama cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

Or. it

Pakeitimas 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) įrodyta, kad tabako gaminiuose yra 
ir tie gaminiai išskiria daug kenksmingų 
medžiagų bei žinomų kancerogenų, kurie 
degdami kelia pavojų žmonių sveikatai.
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Mokslo tyrimais aiškiai įrodyta, kad 
pasyvus rūkymas sukelia mirtį, ligas ir 
neįgalumą ir yra pavojingas ypač 
negimusiems vaikams ir kūdikiams.
Dūmus įkvepiantiems žmonėms gali kilti 
kvėpavimo problemų arba jos gali 
pasidaryti dar opesnės. Todėl įspėjimuose 
apie grėsmę sveikatai turėtų būti 
atkreipiamas dėmesys ir į pasyvaus 
rūkymo keliamą pavojų sveikatai;

Or. de

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis yra dabartinėje Direktyvoje 2001/37/EB. Turėtų būti specialūs 
tekstiniai ir vaizdiniai įspėjimai, atkreipiantys dėmesį į pasyvaus rūkymo pavojingumą.

Pakeitimas 154
Martina Anderson
GUE/NGL frakcijos vardu
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) iš atliktų tyrimų matyti, kad 
suvienodinus prekės ženklo pavadinimo 
pateikimą ir pakelių spalvą (pakavimas 
neutraliose pakuotėse) pakeliai tampa 
mažiau patrauklūs ir didėja įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai veiksmingumas, taigi 
mažėja rūkyti pradedančių asmenų 
skaičius ir tabako gaminių vartojimas.
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 
11 ir 13 straipsnių įgyvendinimo gairėse 
šios konvencijos šalys raginamos 
apsvarstyti galimybes patvirtinti pakavimo 
neutraliose pakuotėse reikalavimus;

Or. en
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Pagrindimas

Tabako gaminių pakeliai neturi būti patrauklūs ar malonūs akiai, nes juose esantys produktai 
sukelia mirtį. Beveik visose kitose vietose tabako gaminių reklama draudžiama, taigi tabako 
gaminių pakeliams taip pat reikėtų taikyti šio draudimo sąlygas. Šis draudimas atitinka 
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimo gairių rekomendacijas ir yra taikomas 
ar svarstomas kitose valstybėse visame pasaulyje.


