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Pakeitimas 55
Antonyia Parvanova

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 56
Catherine Stihler

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 nuotolinę ir internetinę
prekybą tabako gaminiais ir tabako 
gaminių pateikimą pardavimo vietose;

Or. en

Pakeitimas 57
Maria do Céu Patrão Neves

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

(6a) tabako gamyba tam nepalankiose 
vietovėse, pvz., atokiausiuose regionuose, 
dažnai susijusi su tam tikromis 
geografinėmis, socialinėmis ir 
ekonominėmis sąlygomis ir turinti 
kultūrinę vertę dėl naudojamų amatais 
grindžiamų gamybos būdų, turėtų 
sulaukti ypatingo ES dėmesio – tai turėtų 
suteikti valstybei narei galimybę taikyti 
specialias priemones siekiant išlaikyti 
gamybą šiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 58
Matteo Salvini

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. Šiuo tikslu taip pat labai 
svarbu toliau lavinti, teikti informaciją ir 
tęsti prevencines kampanijas ir 
programas, siekiant padėti piliečiams, 
norintiems mesti rūkyti;

Or. it
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Pagrindimas

Tikslą užkirsti kelią tabako vartojimui arba jį sumažinti galima pasiekti tik rengiant viešas 
švietimo ir informavimo kampanijas ir imantis veiksmų siekiant padėti žmonėms mesti rūkyti. 
Pagal šią direktyvą numatoma papildoma priemonė šiems tikslams pasiekti.

Pakeitimas 59
Wim van de Camp

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 
tarptautinius sutartus standartus, siekiant 
įvertinti to medžiagų kiekio toksiškumą ar 
priklausomybės sukėlimo gebą;

Or. en

Pakeitimas 60
Sylvana Rapti

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 
tarptautinius sutartus standartus, to 
medžiagų kiekio toksiškumą ar 
priklausomybės sukėlimo gebą;

Or. en
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Pakeitimas 61
Catherine Stihler

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. 
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. Taip pat reikėtų 
pašalinti sudedamąsias dalis, kurios 
didina priklausomybę ir toksiškumą;

Or. en

Pakeitimas 62
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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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 ir mentolis kvapo ar skonio, 
kuris gali paskatinti pradėti vartoti tabaką 
arba paveikti vartojimo įpročius;

Or. en

Pagrindimas

Mentolis buvo naudojamas tradiciniuose tabako gaminiuose nuo praėjusio šimtmečio trečio 
dešimtmečio. Nesama pakankamai įrodymų, kad mentolis darytų blogą poveikį jaunimo 
rūkymo elgsenai.

Pakeitimas 63
Preslav Borissov

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 

(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;
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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

Pakeitimas 64
Franz Obermayr

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. 
Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

Or. de

Pagrindimas

Nėra mokslinių įrodymų, kad tabako gaminiai, kurių sudėtyje yra mentolio, skatina jaunimą 
pradėti rūkyti labiau nei tradiciniai tabako gaminiai.

Pakeitimas 65
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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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. Komisija 
primygtinai raginama atlikti mokslinį 
tyrimą, kad nustatytų, kokia šių gaminių 
tikroji įtaka paskatai pradėti rūkyti;

Or. pt

Pakeitimas 66
Catherine Stihler

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 

Išbraukta.
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taikomos diskriminuojamos nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti dar didesnio priedų rinkos segmentavimo, turėtų būti uždrausti visi priedai, 
įskaitant visas kvapiąsias medžiagas, nes jos prisideda prie tabako gaminių patrauklumo 
didinimo, o tai prieštarauja šios direktyvos esmei.

Pakeitimas 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 68
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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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 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. Reikėtų taikyti išimtį cigaretėmis, 
kurių sudėtyje yra mentolio, nes jos 
laikomos tradicinio tabako kvapo ar 
skonio gaminiais ir neturėtų būti 
priskiriamos prie kitų aromatizuotų 
tabako gaminių. 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. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies daliniu pakeitimu.

Pakeitimas 69
Matteo Salvini

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 

(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. Priedus, kurie 
yra būtini tabako gaminių gamybai, turėtų 
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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;

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

Suderinama su 6 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje vartojama formuluote.

Pakeitimas 70
Franz Obermayr

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 gali vartotojams 
sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra 
naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų 
sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir 
fizinės veiklos rezultatus. Siekdamos 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, 
valstybės narės turi garantuoti, kad 
vartotojai, ypač jaunimas, šiuo klausimu 
gautų informacijos;

Or. de

Pakeitimas 71
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

Direktyva turėtų būti taikoma visiems tabako gaminiams dėl jų daromo neigiamo poveikio 
sveikatai, nepaisant vartotojų amžiaus grupės.

Pakeitimas 72
Nora Berra

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. fr
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Pakeitimas 73
Catherine Stihler

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

Pakeitimas 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

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 
skirti tabako gaminiai 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 kramtomasis ir uostomasis tabakas vartojamas tik keliuose Europos regionuose ir 
atspindi puoselėjamas tradicijas. Be to, kramtomąjį ir uostomąjį tabaką daugiausia vartoja 
vyresnio amžiaus žmonės. Todėl tokia pat išimtis turėtų būti taikoma ir cigarams, cigarilėms 
ir pypkių tabakui.

Pakeitimas 75
Matteo Salvini

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, 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 
apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;

Or. it

(Žr. 6 straipsnio 10 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 76
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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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;

tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Kombinuotus įspėjimus apie 
žalą sveikatai reikėtų palikti kiekvienos 
valstybės narės kompetencijai, o tekstiniai 
įspėjimai yra privalomi taikyti visoje 
Sąjungoje ir būti spausdinami ant svarbių ir 
matomų pakelio paviršiaus dalių. Siekiant 
užtikrinti visų įspėjimų apie žalą sveikatai
matomumą ir veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta minimali išorinio pakuotės 
paviršiaus dalis;

Or. el

Pagrindimas

Atvaizdų formavimą reikėtų palikti valstybių narių kompetencijai. Be to, visų įspėjimų apie 
žalą sveikatai minimalų dydį / minimalius matmenis reikėtų pakeisti minimalia išorės 
paviršiaus dalimi, kadangi šie matmenys netaikomi visų tipų pakuotėms. Tokiu būdu bus 
netiesiogiai reikalaujama vienodo pakelių dydžio, formos ir pateikimo.

Pakeitimas 77
Matteo Salvini

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 

(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 žalą
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie žalą sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir, 
siekiant užtikrinti jų veiksmingumą, jie 
turėtų būti spausdinami ant svarbių ir 
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ir veiksmingumą, turėtų būti nustatytas 
minimalus jų dydis;

matomų pakelio paviršiaus dalių;

Or. it

Pakeitimas 78
Adam Bielan

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 reikia pritaikyti, 
kad jos neklaidintų vartotojų. Vartotojai 
gali netinkamai suprasti nurodomą 
išmetamą dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekį išrūkose ant cigarečių 
pakelių, nes vartotojai dėl to dažnai mano, 
kad tam tikros cigaretės yra mažiau 
žalingos negu kitos. Taip pat yra įrodymų, 
kad dideli kombinuoti įspėjimai apie žalą
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie žalą sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti 
spausdinami ant svarbių ir matomų pakelio 
paviršiaus dalių. Siekiant užtikrinti visų 
įspėjimų apie žalą sveikatai matomumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti nustatytas 
minimalus jų dydis;

Or. pl

Pakeitimas 79
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
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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;

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 žalą
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie žalą sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti 
spausdinami ant matomų pakelio 
paviršiaus dalių. Siekiant užtikrinti visų 
įspėjimų apie žalą sveikatai matomumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti nustatytas 
minimalus ir maksimalus jų dydis siekiant 
išvengti neproporcingo kišimosi į 
intelektinės nuosavybės teises (ES 
Pagrindinių teisių chartijos 17 2 dalis) ir į 
laisvę užsiimti verslu (16 straipsnis);

Or. de

Pagrindimas

Be to, neproporcingas kišimasis į prekės ženklų teises ir laisvę užsiimti verslu pakuotės 
dizaino srityje reikštų, kad gamintojai iš esmės galėtų atskirti savo tabako gaminius nuo 
konkurentų gaminių pagal kainą, o tai savo ruožtu sukeltų kainų spaudimą; atitinkamai 
ilgainiui dėl to tabako gaminiai nupigtų ir būtų labiau prieinami jaunimui.

Pakeitimas 80
Konstantinos Poupakis

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 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie žalą
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 
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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;

sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai ant pakuotės, 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. Šią 
problemą reikėtų spręsti apibrėžiant, kokie 
tekstai gali būti nurodyti ant pakuotės;

Or. el

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos numatyta uždrausti cigaretes, kurių skersmuo mažesnis nei 7,5 mm. 
Tačiau atlikus atitinkamus tyrimus nepateikta įrodymų, kad šios nuostatos padės siekti 
direktyvos tikslų. Priešingai, jos trukdys vidaus rinkai veikti ir iškraipys laisvą konkurenciją 
tabako gaminių sektoriuje, turint omenyje tai, kad rūkantieji rinksis vartoti paprastai 
prieinamo skersmens cigaretes arba pirks neteisėtus gaminius.

Pakeitimas 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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“, 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie žalą
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“, 
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„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;

„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 naudojant tokių 
gaminių atitinkamas pakuotes ir 
ženklinimą ir informuojant vartotojus 
apie jų sukeliamą žalą, kad vartotojas 
būtų visapusiškai informuotas apie tam 
tikro gaminio vartojimo pasekmes;

Or. pl

Pagrindimas

Plonos cigaretės nėra žalingesnės, tik jų pakuotė gali klaidinti vartotojus. Tačiau jei šio tipo 
gaminys supakuotas laikantis šios direktyvos nuostatų, vartotojų suklaidinti bus neįmanoma.

Pakeitimas 82
Sylvana Rapti

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 žalą
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 
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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. en

Pakeitimas 83
Preslav Borissov

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 žalą
sveikatai vientisumą ir matomumą bei 
padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų, taip pat dėl 
tam tikrų tabako pakuotės išvaizdos 
aspektų, įskaitant atidarymo mechanizmą. 
Pakuotė 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. Į 
tai turėtų būti atsižvelgta. Pirmiau 
minimų tekstų ir elementų reikėtų 
atsisakyti ir pakeisti juos bendru teiginiu 
„Visos cigaretės vienodai žalingos“. Tokiu 
būdu vartotojas bus objektyviai 
informuotas, kad plonos cigaretės ar 
cigaretės, kurių sudėtyje yra mentolio, 
kelia tokią pačią grėsmę kaip ir paprastos 
cigaretės;

Or. en
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Pakeitimas 84
Matteo Salvini

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 žalą
sveikatai vientisumą ir matomumą bei 
padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų dizaino 
charakteristikos, taip pat dėl tam tikrų 
tabako pakuotės išvaizdos aspektų, 
įskaitant atidarymo mechanizmą. 
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. it

Pakeitimas 85
Franz Obermayr

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 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie žalą
sveikatai vientisumą ir matomumą bei 
padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
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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;

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. 
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

Pakeitimas 86
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 
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 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie žalą
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 dydis ir išvaizda gali 
klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, 
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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;

kad jos yra mažiau žalingos. Komisija 
primygtinai raginama atlikti mokslinį 
tyrimą, koks tikrasis šių gaminių poveikis 
tabako gaminių vartojimui;

Or. pt

Pakeitimas 87
Catherine Stihler

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 žalą
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. Šią
problemą reikėtų spręsti apibrėžiant, koks 
tekstas gali būti nurodytas ant pakuotės, ir 
naudojant neutralią pakuotę. Tyrimai 
parodė, kad neutralios pakuotės yra ne 
tokios patrauklios ir didina įspėjimų apie 
žalą sveikatai veiksmingumą, taigi ir 
mažina pradedančiųjų rūkyti skaičių ir 
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tabako gaminių vartojimą;

Or. en

Pakeitimas 88
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų vartojamų rūkomųjų tabako 
gaminių, išskyrus cigaretes ir cigaretėms 
sukti skirto tabako gaminius, turėtų būti 
suteikta išimtis dėl tam tikrų ženklinimo 
reikalavimų, kol nėra jokio esminio 
aplinkybių pasikeitimo jų pardavimo 
apimties atžvilgiu arba dėl jaunimo 
vartojimo įpročių. Ženklinant šiuos kitus
tabako gaminius turėtų būti taikomos 
specialios taisyklės. Turi būti užtikrintas 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai ant 
bedūmių tabako gaminių matomumas. 
Todėl įspėjimai turėtų būti ant bedūmių 
tabako gaminių pakuotės dviejų 
pagrindinių paviršių;

(24) daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų 
vartojamiems rūkomiesiems tabako 
gaminiams, išskyrus cigaretes ir 
cigaretėms sukti skirto tabako gaminius, 
turėtų būti taikomi tokie pat ženklinimo 
reikalavimai, kaip ir cigaretėms ir
cigaretėms sukti skirtiems tabako 
gaminiams. Ženklinant šiuos tabako 
gaminius turėtų būti taikomos specialios 
taisyklės. Turi būti užtikrintas įspėjimų 
apie žalą sveikatai ant bedūmių tabako 
gaminių matomumas. Todėl įspėjimai 
turėtų būti ant bedūmių tabako gaminių 
pakuotės dviejų pagrindinių paviršių;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti vienodą visų vartotojų apsaugą visoje ES ir aukšto lygio sveikatos 
apsaugą.

Pakeitimas 89
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) rinkai pateikiami dideli neteisėtų (26) rinkai pateikiami dideli neteisėtų 
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gaminių, neatitinkančių Direktyvoje 
2001/37/EB nustatytų reikalavimų, kiekiai 
ir esama duomenų, kad šitie kiekiai gali 
didėti. Tokie gaminiai trukdo laisvai 
reikalavimus atitinkančių gaminių 
apyvartai ir neleidžia užtikrinti tabako 
kontrolės teisės aktuose numatytos 
apsaugos. Be to, Tabako kontrolės 
pagrindų konvencija įpareigoja Sąjungą 
kovoti su nelegaliais gaminiais, vykdant 
visapusišką tabako kontrolės politiką. 
Todėl turėtų būti numatyta nuostata, kad 
vienetiniai tabako gaminių pakeliai turi 
būti ženklinami unikaliu ir saugiu būdu, o 
jų judėjimas būtų registruojamas, kad 
Sąjungoje šiuos gaminius būtų galima 
stebėti ir sekti ir kad būtų galima stebėti jų 
atitiktį šiai direktyvai ir geriau užtikrinti 
jos laikymąsi. Taip pat turėtų būti numatyta 
nuostata dėl saugumo elementų nustatymo, 
kad būtų galima lengviau patikrinti 
gaminių autentiškumą;

gaminių, neatitinkančių Direktyvoje 
2001/37/EB nustatytų reikalavimų, kiekiai 
ir esama duomenų, kad šitie kiekiai gali 
didėti. Tokie gaminiai trukdo laisvai 
reikalavimus atitinkančių gaminių 
apyvartai ir neleidžia užtikrinti tabako 
kontrolės teisės aktuose numatytos 
apsaugos. Be to, Tabako kontrolės 
pagrindų konvencija įpareigoja Sąjungą 
kovoti su nelegaliais gaminiais, vykdant 
visapusišką tabako kontrolės politiką. 
Todėl turėtų būti numatyta nuostata, kad 
vienetiniai tabako gaminių pakeliai ir 
išorinės pakuotės turi būti ženklinami 
unikaliu ir saugiu būdu, o jų judėjimas būtų 
registruojamas, kad Sąjungoje šiuos 
gaminius būtų galima stebėti ir sekti ir kad 
būtų galima stebėti jų atitiktį šiai direktyvai 
ir geriau užtikrinti jos laikymąsi. Taip pat 
turėtų būti numatyta nuostata dėl saugumo 
elementų nustatymo, kad būtų galima 
lengviau patikrinti gaminių autentiškumą;

Or. fr

Pakeitimas 90
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) rinkai pateikiami dideli neteisėtų 
gaminių, neatitinkančių Direktyvoje 
2001/37/EB nustatytų reikalavimų, kiekiai 
ir esama duomenų, kad šitie kiekiai gali 
didėti. Tokie gaminiai trukdo laisvai 
reikalavimus atitinkančių gaminių 
apyvartai ir neleidžia užtikrinti tabako 
kontrolės teisės aktuose numatytos 
apsaugos. Be to, Tabako kontrolės 
pagrindų konvencija įpareigoja Sąjungą 
kovoti su nelegaliais gaminiais, vykdant 
visapusišką tabako kontrolės politiką. 
Todėl turėtų būti numatyta nuostata, kad 

(26) rinkai pateikiami dideli neteisėtų 
gaminių, neatitinkančių Direktyvoje 
2001/37/EB nustatytų reikalavimų, kiekiai 
ir esama duomenų, kad šitie kiekiai gali 
didėti. Tokie gaminiai trukdo laisvai 
reikalavimus atitinkančių gaminių 
apyvartai ir neleidžia užtikrinti tabako 
kontrolės teisės aktuose numatytos 
apsaugos. Be to, Tabako kontrolės 
pagrindų konvencija įpareigoja Sąjungą 
kovoti su nelegaliais gaminiais, vykdant 
visapusišką tabako kontrolės politiką. 
Todėl turėtų būti numatyta nuostata, kad 
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vienetiniai tabako gaminių pakeliai turi 
būti ženklinami unikaliu ir saugiu būdu, o 
jų judėjimas būtų registruojamas, kad 
Sąjungoje šiuos gaminius būtų galima 
stebėti ir sekti ir kad būtų galima stebėti jų 
atitiktį šiai direktyvai ir geriau užtikrinti 
jos laikymąsi. Taip pat turėtų būti numatyta 
nuostata dėl saugumo elementų nustatymo, 
kad būtų galima lengviau patikrinti 
gaminių autentiškumą;

vienetiniai tabako gaminių pakeliai turi 
būti ženklinami unikaliu ir saugiu būdu, o 
jų judėjimas būtų registruojamas, kad 
Sąjungoje šiuos gaminius būtų galima 
stebėti ir sekti ir kad būtų galima stebėti jų 
atitiktį šiai direktyvai ir geriau užtikrinti 
jos laikymąsi. Taip pat turėtų būti numatyta 
nuostata dėl saugumo elementų nustatymo, 
kad būtų galima lengviau patikrinti 
gaminių autentiškumą. Nuosekliai 
įgyvendinant muitų teisės aktus bus 
sustiprintos muitinių, kovojančių su 
neteisėta prekyba, pastangos, visų pirma 
tuo, kad bus sustiprinti techniniai 
pajėgumai;

Or. en

Pakeitimas 91
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir 
skaidrumą tabako gaminių gamintojai 
turėtų sudaryti sutartis su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo prižiūrint išorės 
auditoriui. Duomenys, susiję su stebėjimo 
ir sekimo sistema, turi būti laikomi atskirai 
nuo kitų su bendrove susijusių duomenų ir 
nuolat kontroliuojami, o valstybių narių 
kompetentingos institucijos ir Komisija bet 
kada turi turėti prieigą prie jų;

(28) siekiant užtikrinti veiksmingumą,
nepriklausomumą ir skaidrumą tabako 
gaminių gamintojai turėtų sudaryti sutartis 
su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis 
dėl duomenų saugojimo prižiūrint išorės 
auditoriui. Duomenys, susiję su stebėjimo 
ir sekimo sistema, turi būti laikomi atskirai 
nuo kitų su bendrove susijusių duomenų ir 
nuolat kontroliuojami, o valstybių narių 
kompetentingos institucijos ir Komisija bet 
kada turi turėti prieigą prie jų;

Or. en

Pakeitimas 92
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos 
direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių tabako gaminių 
ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam 
tikromis oraliniam vartojimui skirto 
tabako rūšimis, suderinimo38, buvo 
uždrausta parduoti tam tikrų rūšių 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką 
valstybėse narėse. Direktyva 2001/37/EB 
šis draudimas patvirtintas. Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo akto 151 
straipsniu Švedijos Karalystei leidžiama 
nukrypti nuo šio draudimo39. Oralinio 
tabako pardavimo draudimas turėtų likti 
galioti siekiant išvengti šio gaminio, kuris 
sukelia priklausomybę, turi 
nepageidaujamą poveikį sveikatai ir yra 
patrauklus jaunimui, patekimo į vidaus 
rinką. Kitų bedūmių tabako gaminių, 
kurie nėra gaminami masinio vartojimo 
rinkai, griežtas ženklinimas ir 
sudedamųjų dalių reglamentavimas 
laikomi pakankama tradicinio vartojimo 
rinkos plėtros ribojimo priemone;

Išbraukta.

__________________
38 OL L 359, 1989 12 8, p. 1.
39 OL C 241, 1994 8 29.

Or. en

Pakeitimas 93
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
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riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. 
Reikalingos bendros taisyklės dėl 
pranešimų teikimo sistemos siekiant 
užtikrinti, kad šios direktyvos teikiamos 
galimybės būtų visiškai išnaudotos. Šios 
direktyvos pranešimų apie tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais
nuostata turėtų būti taikoma nepaisant 
pranešimų teikimo procedūros, nustatytos 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl tam 
tikrų su informacinės visuomenės 
paslaugomis susijusių aspektų. Tabako 
gaminių nuotolinio pardavimo 
vartotojams verslas taip pat 
reglamentuojamas 1997 m. gegužės 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios 
su nuotolinės prekybomis sutartimis, kuri 
nuo 2014 m. birželio 13 d. bus pakeista 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva dėl vartotojų teisių;

riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. Be to, 
tai gali sudaryti palankesnes sąlygas 
suklastotų gaminių srautui rinkoje. Todėl 
reikėtų uždrausti tarpvalstybinę nuotolinę 
prekybą tabako gaminiais;

Or. en

Pakeitimas 94
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. 
Reikalingos bendros taisyklės dėl 
pranešimų teikimo sistemos siekiant 
užtikrinti, kad šios direktyvos teikiamos 
galimybės būtų visiškai išnaudotos. Šios 
direktyvos pranešimų apie tarpvalstybinę 

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. Todėl
tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais turėtų būti uždrausta;
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nuotolinę prekybą tabako gaminiais 
nuostata turėtų būti taikoma nepaisant 
pranešimų teikimo procedūros, nustatytos 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl tam 
tikrų su informacinės visuomenės 
paslaugomis susijusių aspektų. Tabako 
gaminių nuotolinio pardavimo 
vartotojams verslas taip pat 
reglamentuojamas 1997 m. gegužės 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios 
su nuotolinės prekybomis sutartimis, kuri 
nuo 2014 m. birželio 13 d. bus pakeista 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva dėl vartotojų teisių;

Or. fr

Pakeitimas 95
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi.
Reikalingos bendros taisyklės dėl 
pranešimų teikimo sistemos siekiant
užtikrinti, kad šios direktyvos teikiamos 
galimybės būtų visiškai išnaudotos. Šios 
direktyvos pranešimų apie tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais 
nuostata turėtų būti taikoma nepaisant 
pranešimų teikimo procedūros, nustatytos 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl tam 
tikrų su informacinės visuomenės 
paslaugomis susijusių aspektų. Tabako 
gaminių nuotolinio pardavimo 

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba ir tokia praktika, kaip reklamos 
sumetimais viešose vietose vykdomas 
nemokamų tabako gaminių dalijimas 
arba mainai, sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi.
Atsižvelgiant į tai, tokia prekyba ir 
praktika turėtų būti uždrausta;
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vartotojams verslas taip pat 
reglamentuojamas 1997 m. gegužės 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios 
su nuotolinės prekybomis sutartimis, kuri 
nuo 2014 m. birželio 13 d. bus pakeista 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva dėl vartotojų teisių;

Or. it

(Žr. 16 straipsnio pakeitimus.)

Pakeitimas 96
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. 
Reikalingos bendros taisyklės dėl 
pranešimų teikimo sistemos siekiant 
užtikrinti, kad šios direktyvos teikiamos 
galimybės būtų visiškai išnaudotos. Šios 
direktyvos pranešimų apie tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais 
nuostata turėtų būti taikoma nepaisant 
pranešimų teikimo procedūros, nustatytos 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl tam 
tikrų su informacinės visuomenės 
paslaugomis susijusių aspektų. Tabako 
gaminių nuotolinio pardavimo 
vartotojams verslas taip pat 
reglamentuojamas 1997 m. gegužės 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios 
su nuotolinės prekybomis sutartimis, kuri 
nuo 2014 m. birželio 13 d. bus pakeista 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba turėtų būti uždrausta, nes sudaro 
palankesnes sąlygas jaunimui įsigyti 
tabako gaminių ir kelia riziką šios
direktyvos reikalavimų laikymuisi;
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ir Tarybos direktyva dėl vartotojų teisių;

Or. cs

Pagrindimas

Specialistų manymu, užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi draudimo prekiauti tabako 
gaminiais nepilnamečiams, yra prevencinė priemonė, apsauganti vaikus ir nepilnamečius nuo 
rūkymo poveikio.

Pakeitimas 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) visi tabako gaminiai gali sukelti 
mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą ir jų 
vartojimas turėtų būti apribotas. Todėl 
būtina stebėti pokyčius, susijusius su naujų 
kategorijų tabako gaminiais. Tabako 
gaminių gamintojams ir importuotojams 
turėtų būti nustatyta prievolė pranešti apie 
naujų kategorijų tabako gaminius, 
nepažeidžiant valstybių narių galių juos 
uždrausti arba leisti. Komisija turėtų stebėti 
pokyčius, praėjus penkeriems metams nuo 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę termino, ir pateikti ataskaitą siekiant 
įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies 
keisti;

(31) visi tabako gaminiai gali sukelti 
mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą ir jų 
vartojimas turėtų būti apribotas. Todėl 
būtina stebėti pokyčius, susijusius su naujų 
kategorijų tabako gaminiais. Tabako 
gaminių gamintojams ir importuotojams 
turėtų būti nustatyta prievolė pranešti apie 
naujų kategorijų tabako gaminius, 
nepažeidžiant valstybių narių galių juos 
uždrausti arba leisti. Komisija turėtų stebėti 
pokyčius, praėjus penkeriems metams nuo 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę termino, ir pateikti ataskaitą siekiant 
įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies 
keisti. Vaikai ir jaunimas turi būti 
šviečiami, nes tai paprasčiausias ir 
veiksmingiausias būdas jaunimui 
apsaugoti, kad jie nepradėtų rūkyti. Taip 
pat reikėtų apsvarstyti fondo, kurį 
finansuotų tabako gaminių gamintojai, 
sukūrimą – šis fondas būtų naudojamas 
kovos su rūkymu kampanijoms 
finansuoti. Valstybės narės turėtų 
suderinti, kad teisiškai leidžiamas tabako 
gaminiams įsigyti amžius būtų 18 metų;

Or. pl
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Pakeitimas 98
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Visus gaminius, kuriuose yra 
nikotino ir jo kiekis yra lygus arba viršija 
nikotino kiekį tokiuose gaminiuose, kurie 
buvo anksčiau registruoti pagal Direktyvą 
2001/83/EB, reglamentuojant pagal tą patį 
teisinį pagrindą, teisinė padėtis taptų 
aiškesnė, būtų pašalinti nacionalinių teisės 
aktų skirtumai, būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra 
nikotino ir naudojamų metimo rūkyti 
tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. Tai 
neturėtų pažeisti galimybės kitiems 
gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, 
taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Žmonėms gydyti skirtus 
gaminius, kuriuose yra nikotino, 
reglamentuojant pagal tą patį teisinį 
pagrindą, teisinė padėtis taptų aiškesnė, 
būtų pašalinti nacionalinių teisės aktų 
skirtumai, būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra 
nikotino ir naudojamų metimo rūkyti 
tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. Tai 
neturėtų pažeisti galimybės kitiems 
gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, 
taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi yra ir gaminių, kurių sudėtyje yra nikotino, skirtų ne gydyti, o rūkymui pakeisti, būtų 
netinkama vaistų reglamentą taikyti visiems gaminiams, kuriuose yra nikotino.
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Pakeitimas 99
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Visus gaminius, kuriuose yra 
nikotino ir jo kiekis yra lygus arba viršija 
nikotino kiekį tokiuose gaminiuose, kurie 
buvo anksčiau registruoti pagal Direktyvą 
2001/83/EB, reglamentuojant pagal tą patį 
teisinį pagrindą, teisinė padėtis taptų 
aiškesnė, būtų pašalinti nacionalinių teisės 
aktų skirtumai, būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra 
nikotino ir naudojamų metimo rūkyti 
tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. Tai 
neturėtų pažeisti galimybės kitiems 
gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, 
taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Taikant tą patį teisinį pagrindą, 
teisinė padėtis taptų aiškesnė, būtų 
pašalinti nacionalinių teisės aktų skirtumai, 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems 
gaminiams, kuriuose yra nikotino ir 
naudojamų metimo rūkyti tikslais, ir 
sukurtos metimo rūkyti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų paskatas. Tai neturėtų pažeisti 
galimybės kitiems gaminiams, kuriems 
taikoma ši direktyva, taikyti ir Direktyvą 
2001/83/EB, jeigu įvykdomos Direktyvoje 
2001/83/EB nustatytos sąlygos;

Or. fr

Pakeitimas 100
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) turėtų būti priimtos gaminių, 
kuriuose yra nikotino ir jo yra mažiau nei 
šioje direktyvoje nustatyta riba, 
ženklinimo nuostatos atkreipiant vartotojų 
dėmesį į galimą pavojų sveikatai;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 101
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, visų 
pirma dėl sudedamųjų dalių pranešimų 
formato ir būdingo kvapo ar skonio 
gaminių arba didesnio toksiškumo ir 
didesnės priklausomybės sukėlimo gebos 
gaminių, nustatymo ir dėl nustatymo, ar 
gaminys yra būdingo kvapo ar skonio,
metodikos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

(37) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, visų 
pirma dėl sudedamųjų dalių pranešimų 
formato ir būdingo kvapo ar skonio 
gaminių arba didesnio toksiškumo ir 
didesnės priklausomybės sukėlimo gebos 
gaminių, nustatymo, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

Or. it

(Žr. 6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos pakeitimą.)

Pakeitimas 102
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
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tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios didina 
toksiškumą, priklausomybės sukėlimo gebą 
arba patrauklumą, kiekį, reglamentuoti 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai naudojimą, 
unikalius identifikatorius ir saugumo 
elementus ženklinime ir pakuotėse, 
nustatyti pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, taikymą ir persvarstyti 
nikotino kiekį gaminiuose, kuriuose yra 
nikotino. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu 
tinkamai laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
visų pirma būtų siekiama patvirtinti išrūkų 
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios didina 
toksiškumą arba priklausomybės sukėlimo 
gebą, kiekį, reglamentuoti įspėjimų apie 
žalą sveikatai naudojimą, unikalius 
identifikatorius ir saugumo elementus 
ženklinime ir pakuotėse, nustatyti 
pagrindinius sutarčių su nepriklausomomis 
trečiosiomis šalimis dėl duomenų 
saugojimo elementus ir persvarstyti tam 
tikrų išimčių, suteiktų kitiems nei cigaretės, 
cigaretėms sukti skirtas tabakas ir bedūmiai 
tabako gaminiai tabako gaminiams, 
taikymą ir persvarstyti nikotino kiekį 
gaminiuose, kuriuose yra nikotino. Labai 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 103
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 



AM\935348LT.doc 37/115 PE510.660v01-00

LT

priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų 
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios didina 
toksiškumą, priklausomybės sukėlimo gebą 
arba patrauklumą, kiekį, reglamentuoti 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai naudojimą, 
unikalius identifikatorius ir saugumo 
elementus ženklinime ir pakuotėse, 
nustatyti pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, taikymą ir 
persvarstyti nikotino kiekį gaminiuose, 
kuriuose yra nikotino. Labai svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus, 
kuriais visų pirma būtų siekiama patvirtinti
ir pritaikyti didžiausią leidžiamą medžiagų 
kiekį išrūkose ir jų matavimo metodus, 
nustatyti didžiausią leidžiamą sudedamųjų 
dalių, kurios didina toksiškumą, 
priklausomybės sukėlimo gebą arba 
patrauklumą, kiekį, reglamentuoti įspėjimų 
apie žalą sveikatai naudojimą, unikalius 
identifikatorius ir saugumo elementus 
ženklinime ir pakuotėse, nustatyti 
pagrindinius sutarčių su nepriklausomomis 
trečiosiomis šalimis dėl duomenų 
saugojimo elementus ir persvarstyti 
nikotino kiekį gaminiuose, kuriuose yra 
nikotino. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu 
tinkamai laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti taikoma visiems tabako gaminiams dėl jų daromo neigiamo poveikio 
sveikatai, nepaisant vartotojų amžiaus grupės.

Pakeitimas 104
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, pagal 
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Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų 
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios didina 
toksiškumą, priklausomybės sukėlimo gebą 
arba patrauklumą, kiekį, reglamentuoti 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai naudojimą, 
unikalius identifikatorius ir saugumo 
elementus ženklinime ir pakuotėse, 
nustatyti pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, taikymą ir persvarstyti 
nikotino kiekį gaminiuose, kuriuose yra 
nikotino. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu 
tinkamai laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
visų pirma būtų siekiama pritaikyti 
didžiausią leidžiamą medžiagų kiekį 
išrūkose ir jų matavimo metodus, nustatyti 
didžiausią leidžiamą sudedamųjų dalių, 
kurios didina toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą arba patrauklumą, kiekį, 
patvirtinti nustatymo, ar gaminys yra 
būdingo kvapo ar skonio, metodiką,
reglamentuoti įspėjimų apie žalą sveikatai 
naudojimą, unikalius identifikatorius ir 
saugumo elementus ženklinime ir 
pakuotėse, nustatyti pagrindinius sutarčių 
su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis 
dėl duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, taikymą ir persvarstyti 
nikotino kiekį gaminiuose, kuriuose yra 
nikotino. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu 
tinkamai laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. it

(Žr. 3 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos pakeitimus.)

Pakeitimas 105
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, pagal 
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Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų 
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios 
didina toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą arba patrauklumą, kiekį, 
reglamentuoti įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai naudojimą, unikalius 
identifikatorius ir saugumo elementus 
ženklinime ir pakuotėse, nustatyti 
pagrindinius sutarčių su nepriklausomomis 
trečiosiomis šalimis dėl duomenų 
saugojimo elementus ir persvarstyti tam 
tikrų išimčių, suteiktų kitiems nei cigaretės, 
cigaretėms sukti skirtas tabakas ir bedūmiai 
tabako gaminiai tabako gaminiams, 
taikymą ir persvarstyti nikotino kiekį 
gaminiuose, kuriuose yra nikotino. Labai 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
visų pirma būtų siekiama patvirtinti ir 
pritaikyti didžiausią leidžiamą medžiagų 
kiekį išrūkose ir jų matavimo metodus, 
nustatyti pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, taikymą. Labai svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 106
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Komisija turėtų stebėti pokyčius, 
praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino, ir pateikti ataskaitą siekiant 
įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies 
keisti;

(39) Komisija turėtų stebėti pokyčius, 
praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino, ir pateikti ataskaitą siekiant 
įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies 
keisti, ypač pakuotės atžvilgiu;
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Or. fr

Pakeitimas 107
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) valstybei narei, kuri mano, kad 
būtina išlaikyti griežtesnes nacionalines 
nuostatas dėl aspektų, kurie patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį, turėtų būti 
leidžiama tai daryti, dėl visų tokių 
gaminių, remiantis viršesniais visuomenės 
sveikatos apsaugos motyvais. Valstybei 
narei taip pat turėtų būti leidžiama priimti 
griežtesnes nuostatas, taikomas visiems 
tokiems gaminiams, remiantis su 
konkrečia tos valstybės narės padėtimi 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
saugoti visuomenės sveikatą. Griežtesnės 
nacionalinės nuostatos turėtų būti būtinos 
ir proporcingos; jos neturi tapti 
savavališka diskriminacijos priemone ar 
užslėptu valstybių narių tarpusavio 
prekybos apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 
lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą;

(40) šia direktyva visiškai suderinami tam 
tikri aspektai dėl tabako ir susijusių 
gaminių gamybos, pateikimo ir 
pardavimo. Valstybėms narėms neturėtų
būti leidžiama savo nacionalinės teisės 
aktuose palikti galioti ar nustatyti 
nuostatų, nukrypstančių nuo šioje 
direktyvoje pateiktų ženklinimo ir 
pakuočių reikalavimų;

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkai nebus naudinga, jei valstybėms narėms bus leidžiama imtis tolesnių veiksmų dėl 
aspektų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį. Taip susidarys vidaus rinkai nepalankus 
nacionalinių nuostatų kratinys.

Pakeitimas 108
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) valstybei narei, kuri mano, kad būtina 
išlaikyti griežtesnes nacionalines nuostatas 
dėl aspektų, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, turėtų būti leidžiama tai 
daryti, dėl visų tokių gaminių, remiantis 
viršesniais visuomenės sveikatos apsaugos 
motyvais. Valstybei narei taip pat turėtų 
būti leidžiama priimti griežtesnes 
nuostatas, taikomas visiems tokiems 
gaminiams, remiantis su konkrečia tos 
valstybės narės padėtimi susijusiais 
motyvais ir su sąlyga, kad nuostatos yra 
grindžiamos būtinumu saugoti 
visuomenės sveikatą. Griežtesnės 
nacionalinės nuostatos turėtų būti būtinos 
ir proporcingos; jos neturi tapti 
savavališka diskriminacijos priemone ar 
užslėptu valstybių narių tarpusavio 
prekybos apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 
lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą;

(40) valstybei narei, kuri mano, kad būtina 
išlaikyti griežtesnes nacionalines nuostatas 
dėl aspektų, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, turėtų būti leidžiama tai 
daryti, dėl visų tokių gaminių, remiantis 
viršesniais visuomenės sveikatos apsaugos 
motyvais. Tačiau valstybės narės gali 
netaikyti jokių išimčių dėl tabako gaminių 
išvaizdos ir pardavimo. Tai visų pirma 
taikoma ženklinimo ir pakuočių 
nuostatoms;

Or. de

Pagrindimas

Dėl ženklinimo ir pakuočių nuostatų skirtumų valstybėse narėse būtų masiškai apribotas 
laisvas tabako gaminių judėjimas vidaus rinkoje. Be to, griežtesnės priemonės dėl pakuočių, 
pvz., neutralios pakuotės, nėra tinkamos, nes jos sudaro palankesnes sąlygas klastotėms.

Pakeitimas 109
Maria do Céu Patrão Neves

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

(40a) valstybei narei, kuri mano, kad 
būtina išlaikyti ir (arba) pradėti taikyti 
nacionalinio ir (arba) regioninio lygmens 
priemones, kuriomis siekiama išsaugoti 
tradicines tabako plantacijas, remiantis 
pagrįstomis priežastimis, susijusiomis su 
socialine ir ekonomine vietos gyventojų 
priklausomybe nuo jų ir su tuo, kad 
gamyba turi kultūrinę vertę, turėtų būti 
leidžiama tai daryti;

Or. pt

Pakeitimas 110
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės 
aktus, taikomus visiems tokiems 
gaminiams dėl aspektų, kurie nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, su sąlyga, 
kad jie atitiktų Sutartį ir netrukdytų 
visiškai įgyvendinti šią direktyvą. Todėl 
valstybės narės gali, pavyzdžiui, toliau 
palikti galioti arba priimti nuostatas, 
numatančias visiškai standartizuoti tabako
gaminių pakuotes, su sąlyga, kad tos 
nuostatos yra suderinamos su Sutartimi, 
PPO įsipareigojimais ir neturi įtakos šios 
direktyvos visapusiškam taikymui. Dėl 
techninio reglamentavimo reikia iš anksto 
pranešti pagal 1998 m. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB, nustatančią informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką, ir Informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles;

(41) valstybės narės turėtų galėti priimti
griežtesnes taisykles dėl tabako gaminių, 
kurios, jų manymu, yra būtinos siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą, jei tokios 
taisyklės nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį. Jei tabako ar susiję gaminiai 
atitinka šios direktyvos reikalavimus, 
valstybės narės nedraudžia ar neriboja 
tokių gaminių importo, pardavimo ar 
vartojimo;
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Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkai nebus naudinga, jei valstybėms narėms bus leidžiama imtis tolesnių veiksmų dėl 
aspektų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį. Taip susidarys vidaus rinkai nepalankus 
nacionalinių nuostatų kratinys.

Pakeitimas 111
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės 
aktus, taikomus visiems tokiems 
gaminiams dėl aspektų, kurie nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, su sąlyga, 
kad jie atitiktų Sutartį ir netrukdytų 
visiškai įgyvendinti šią direktyvą. Todėl 
valstybės narės gali, pavyzdžiui, toliau 
palikti galioti arba priimti nuostatas, 
numatančias visiškai standartizuoti 
tabako gaminių pakuotes, su sąlyga, kad 
tos nuostatos yra suderinamos su 
Sutartimi, PPO įsipareigojimais ir neturi 
įtakos šios direktyvos visapusiškam 
taikymui. Dėl techninio reglamentavimo 
reikia iš anksto pranešti pagal 1998 m. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB, nustatančią informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką, ir Informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles;

(41) valstybės narės turėtų galėti priimti
griežtesnes nuostatas dėl tabako gaminių, 
kurios, jų manymu, yra būtinos siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą, jei tokios 
nuostatos nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį. Jei tabako ar susiję gaminiai 
atitinka šios direktyvos reikalavimus, 
valstybės narės negali nei uždrausti, nei 
apriboti tokių gaminių importo, 
pardavimo ar vartojimo;

Or. de

Pagrindimas

Dėl ženklinimo ir pakuočių nuostatų skirtumų valstybėse narėse būtų masiškai apribotas 
laisvas tabako gaminių judėjimas vidaus rinkoje. Be to, griežtesnės priemonės dėl pakuočių, 
pvz., neutralios pakuotės, nėra tinkamos, nes jos sudaro palankesnes sąlygas klastotėms.
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Pakeitimas 112
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) atsižvelgdamos į Tarptautinio 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
pakto 7 straipsnio b dalį ir 12 straipsnį, 
pagal kuriuos numatomos teisės į darbo 
sąlygas, atitinkančias saugos ir higienos 
reikalavimus, ir kiekvieno žmogaus teisė 
turėti kuo geriausią fizinę ir psichinę 
sveikatą, valstybės narės turėtų gerbti 
teisę į švarų orą. Tai atitinka Pagrindinių 
teisių chartijos 37 straipsnį, pagal kurį 
aukštas aplinkosaugos lygis ir aplinkos 
kokybės gerinimas turi būti integruotas į 
Sąjungos politiką;

Or. en

Pakeitimas 113
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) pasiūlymu daromas poveikis kelioms 
pagrindinėms teisėms, nustatytoms 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijoje, tai yra asmens duomenų apsauga 
(8 straipsnis), saviraiškos ir informacijos 
laisvė (11 straipsnis), ekonominės veiklos 
vykdytojų laisvė užsiimti verslu (16 
straipsnis) ir teisė į nuosavybę (17 
straipsnis). Tabako gaminių gamintojams, 
importuotojams ir platintojams nustatytos 
prievolės yra būtinos siekiant gerinti vidaus 
rinkos veikimą ir užtikrinti aukštą 
sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos Pagrindinių 
teisių chartijos 35 ir 38 straipsniuose. Ši 

(45) pasiūlymu daromas poveikis kelioms 
pagrindinėms teisėms, nustatytoms 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijoje, tai yra asmens duomenų apsauga 
(8 straipsnis), saviraiškos ir informacijos 
laisvė (11 straipsnis), ekonominės veiklos 
vykdytojų laisvė užsiimti verslu (16 
straipsnis), teisė į nuosavybę (17 straipsnis) 
ir teisė į švarų orą, numatoma pagal 
Tarptautinį ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių paktą (7 straipsnio 
b dalis ir 12 straipsnis). Tabako gaminių 
gamintojams, importuotojams ir 
platintojams nustatytos prievolės yra 
būtinos siekiant gerinti vidaus rinkos 
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direktyva turėtų būti taikoma laikantis ES 
teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių 
įsipareigojimų,

veikimą ir užtikrinti aukštą sveikatos ir 
vartotojų apsaugos lygį, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijos 35 ir 38 straipsniuose. Ši 
direktyva turėtų būti taikoma laikantis ES 
teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių 
įsipareigojimų,

Or. en

Pakeitimas 114
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) draudimą pateikti rinkai oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 115
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) draudimą pateikti rinkai oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tarpvalstybinę nuotolinę prekybą
tabako gaminiais;

d) tarpvalstybinės nuotolinės prekybos
tabako gaminiais draudimą;

Or. en

Pakeitimas 117
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tarpvalstybinę nuotolinę prekybą 
tabako gaminiais;

d) tarpvalstybinės nuotolinės prekybos
tabako gaminiais draudimą;

Or. fr

Pakeitimas 118
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tarpvalstybinę nuotolinę prekybą
tabako gaminiais;

d) tarpvalstybinės nuotolinės prekybos
tabako gaminiais draudimą;

Or. it

(Žr. 16 straipsnio pakeitimus.)

Pakeitimas 119
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) priedas – cheminė medžiaga, esanti 
tabako gaminyje, jo vienetinėje pakuotėje 
ar bet kokioje išorinėje pakuotėje, 
išskyrus tabako lapus ir kitas natūralias 
ar neperdirbtas tabako augalo dalis;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

„Priedo“ apibrėžtis ir visos nuorodos į jį tekste turėtų būti panaikintos, nes pakuotėse 
esančios medžiagos (išskyrus medžiagas, kurios patenka iš pakuočių medžiagos į gatavą 
gaminį) neturėtų būti reglamentuojamos direktyvoje. Be to, patekimo klausimą būtų geriau 
nagrinėti apibrėžtyje „sudedamoji dalis“.

Pakeitimas 120
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) priedas – cheminė medžiaga, esanti
tabako gaminyje, jo vienetinėje pakuotėje 
ar bet kokioje išorinėje pakuotėje, išskyrus 
tabako lapus ir kitas natūralias ar 
neperdirbtas tabako augalo dalis;

2) priedas – bet kokia cheminė medžiaga, 
naudojama gaminant tabako gaminius, 
išskyrus tabako lapus ir kitas natūralias ar 
neperdirbtas tabako augalo dalis, ir kuri, 
kaip planuojama, bus gatavo gaminio 
sudėtyje;

Or. en

Pakeitimas 121
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) amžiaus patikros sistema –
kompiuterinė sistema, kuri 

Išbraukta.
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vienareikšmiškai patvirtina vartotojo 
amžių elektronine forma pagal 
nacionalinius reikalavimus;

Or. it

(Žr. 16 straipsnio pakeitimus.)

Pakeitimas 122
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis 
ne tabako aromatas ar skonis, kurį sukelia 
priedas ar priedų derinys, kaip antai vaisių, 
prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės, 
mentolio ar vanilės ir kt., ir kuris jaučiamas 
prieš vartojant arba vartojant tabako gaminį 
pagal numatytą paskirtį;

4) būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis 
ne tabako aromatas ar skonis, kurį sukelia 
priedas ar priedų derinys, kaip antai vaisių, 
prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės, 
mentolio ar vanilės ir kt., ir kuris jaučiamas 
prieš vartojant arba vartojant tabako gaminį 
pagal numatytą paskirtį. Tradiciniai 
tabako gaminių kvapai ar skoniai, tokie 
kaip mentolis, nelaikomi būdingais 
kvapais ar skoniais;

Or. en

Pagrindimas

Mentolis buvo naudojamas tradiciniuose tabako gaminiuose nuo praėjusio šimtmečio trečio 
dešimtmečio. Nesama pakankamai įrodymų, kad mentolis darytų blogą poveikį jaunimo 
rūkymo elgsenai.

Pakeitimas 123
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis 
ne tabako aromatas ar skonis, kurį sukelia 
priedas ar priedų derinys, kaip antai vaisių, 
prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės, 

4) būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis 
ne tabako ar mentolio aromatas ar skonis, 
kurį sukelia priedas ar priedų derinys, kaip 
antai vaisių, prieskonių, žolių, alkoholio, 
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mentolio ar vanilės ir kt., ir kuris jaučiamas 
prieš vartojant arba vartojant tabako gaminį 
pagal numatytą paskirtį;

karamelės, mentolio ar vanilės ir kt., ir 
kuris jaučiamas prieš vartojant arba 
vartojant tabako gaminį pagal numatytą 
paskirtį;

Or. pt

Pakeitimas 124
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis 
ne tabako aromatas ar skonis, kurį sukelia 
priedas ar priedų derinys, kaip antai vaisių, 
prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės, 
mentolio ar vanilės ir kt., ir kuris jaučiamas 
prieš vartojant arba vartojant tabako gaminį 
pagal numatytą paskirtį;

4) būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis 
ne tabako aromatas ar skonis, kurį sukelia 
priedas ar priedų derinys, kaip antai vaisių, 
prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės ar 
vanilės ir kt., ir kuris jaučiamas prieš 
vartojant arba vartojant tabako gaminį 
pagal numatytą paskirtį;

Or. de

Pakeitimas 125
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) cigarilė – nedidelis cigaras, kurio 
skersmuo ne didesnis kaip 8 mm;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Cigarilė – tai viena iš daugelio cigaro rūšių. Todėl nereikalinga atskira apibrėžtis.
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Pakeitimas 126
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) tarpvalstybinė nuotolinė prekyba –
nuotolinio pardavimo paslauga, kai 
vartotojas užsako produktą būdamas kitoje 
valstybėje narėje nei valstybė narė ar 
trečioji šalis, kurioje yra įsteigta 
mažmeninės prekybos vieta; mažmeninės 
prekybos vieta laikoma įsteigta valstybėje 
narėje:

11) tarpvalstybinė nuotolinė prekyba –
nuotolinio pardavimo paslauga, kai 
vartotojas užsako produktą būdamas kitoje 
valstybėje narėje nei valstybė narė ar 
trečioji šalis, kurioje yra įsteigta 
mažmeninės prekybos vieta;

Or. it

(Žr. 16 straipsnio pakeitimus.)

Pakeitimas 127
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei tai yra fizinis asmuo, kuris (kuri) 
turi savo verslo vietą toje valstybėje 
narėje;

Išbraukta.

Or. it

(Žr. 16 straipsnio pakeitimus.)

Pakeitimas 128
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitais atvejais, jei asmuo turi savo 
oficialią būstinę, centrinę administraciją 

Išbraukta.
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ar verslo vietą, įskaitant filialą, agentūrą 
ar bet kokį kitą padalinį toje valstybėje 
narėje;

Or. it

(Žr. 16 straipsnio pakeitimus.)

Pakeitimas 129
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) sudedamoji dalis – priedai, tabakas 
(lapai ar kitos natūralios, apdorotos ar 
neapdorotos, tabako augalų dalys,
įskaitant išpūstą ir atkurtą tabaką), taip 
pat bet kuri medžiaga, esanti gatavame 
tabako gaminyje, įskaitant popierių, filtrą, 
rašalą, kapsules ir lipalus;

18) sudedamoji dalis – bet kokia medžiaga 
ar bet kokia kita sudedamoji dalis,
išskyrus tabako lapus ir kitas natūralias 
ar neapdorotas tabako augalo dalis, 
naudojama tabako gaminiui gaminti ar 
ruošti ir išliekanti gatavame gaminyje, net 
ir pakitus formai, įskaitant popierių, filtrą, 
rašalą ir lipalus;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta apibrėžtis pakeičiama Direktyvos 2001/37/EB 2 straipsnyje pateikiama 
apibrėžtimi.

Pakeitimas 130
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) sudedamoji dalis – priedai, tabakas 
(lapai ar kitos natūralios, apdorotos ar 
neapdorotos, tabako augalų dalys, 
įskaitant išpūstą ir atkurtą tabaką), taip 
pat bet kuri medžiaga, esanti gatavame 
tabako gaminyje, įskaitant popierių, filtrą, 

18) sudedamoji dalis – priedai, taip pat bet 
kuri medžiaga, esanti gatavame tabako 
gaminyje, įskaitant popierių, filtrą, rašalą, 
kapsules ir lipalus;
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rašalą, kapsules ir lipalus;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu skirti gaminio natūralias sudedamąsias dalis ir kitas sudedamąsias dalis, laikantis 
Komisijos metodo, taikyto persvarstant Direktyvą 2001/110/EB (Medaus direktyvą). Todėl 
tabakas turėtų būti laikomas natūralia tabako gaminio sudedamąja dalimi.

Pakeitimas 131
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) sudedamoji dalis – priedai, tabakas 
(lapai ar kitos natūralios, apdorotos ar 
neapdorotos, tabako augalų dalys, 
įskaitant išpūstą ir atkurtą tabaką), taip 
pat bet kuri medžiaga, esanti gatavame
tabako gaminyje, įskaitant popierių, filtrą, 
rašalą, kapsules ir lipalus;

18) sudedamoji dalis – bet kuri medžiaga,
naudojama tabako gaminiui arba jo 
sudedamajai daliai (įskaitant popierių, 
filtrą, rašalą, kapsules ir lipalus) gaminti ar 
ruošti ir išliekanti gatavame gaminyje;

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti sudedamosios dalies apibrėžtį, kuri atitiktų dabartinėje Tabako direktyvoje 
pateiktą apibrėžtį. Ši apibrėžtis neapima tabako lapų, medžiagų, skirtų gaminiui ar pakeliui 
apsaugoti, likučių. Ji apima gamintojų įdėtas ir išliekančias gatavame gaminyje kitas nei 
tabakas medžiagas.

Pakeitimas 132
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) natūrali sudedamoji dalis – tabakas 
(lapai ir kitos natūralios, apdorotos ir 



AM\935348LT.doc 53/115 PE510.660v01-00

LT

neapdorotos tabako augalo dalys, 
įskaitant išpūstą ir regeneruotą tabaką);

Or. it

(Žr. 2 straipsnio 18 dalies pakeitimus.)

Pagrindimas

Svarbu skirti gaminio natūralias sudedamąsias dalis ir kitas sudedamąsias dalis, laikantis 
Komisijos metodo, taikyto persvarstant Direktyvą 2001/110/EB (Medaus direktyvą). Todėl 
tabakas turėtų būti laikomas natūralia tabako gaminio sudedamąja dalimi.

Pakeitimas 133
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) didžiausias leidžiamas kiekis ar 
didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, įskaitant nulį, matuojamas 
gramais;

19) didžiausias leidžiamas kiekis ar 
didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, matuojamas gramais;

Or. en

Pakeitimas 134
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) didžiausias leidžiamas kiekis ar 
didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, įskaitant nulį, matuojamas 
gramais;

19) didžiausias leidžiamas kiekis –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, matuojamas gramais;
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Or. it

Pakeitimas 135
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) didžiausias leidžiamas kiekis ar 
didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, įskaitant nulį, matuojamas 
gramais;

19) didžiausias leidžiamas kiekis ar 
didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, matuojamas gramais;

Or. it

Pakeitimas 136
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) didžiausias leidžiamas kiekis ar 
didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, įskaitant nulį, matuojamas 
gramais;

19) didžiausias leidžiamas kiekis –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje, 
matuojamas gramais;

Or. it

Pagrindimas

Leidimas, kad didžiausias kiekis išrūkose galėtų būti nulis, faktiškai reiškia bet kurio tabako 
gaminio, šiuo metu esančio rinkoje, uždraudimą.

Pakeitimas 137
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) naujos kategorijos tabako gaminys –
tabako gaminys, kuris nėra cigaretė, 
cigaretėms sukti skirtas tabakas, pypkių 
tabakas, kaljanų tabakas, cigaras, cigarilė, 
kramtomasis tabakas, uostomasis tabakas 
ar oraliniam vartojimui skirtas tabakas ir 
yra pateiktas rinkai po šios direktyvos 
įsigaliojimo;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 138
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 24 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a) neutrali pakuotė – standartizuota 
prekės ženklų ir jų variantų spalva, 
šriftas, dydis ir vieta ant pakelio ir 
standartizuota pakelių spalva;

Or. en

Pakeitimas 139
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25) pateikimas rinkai – gaminių 
pristatymas Sąjungoje esantiems 

25) pateikimas rinkai – gaminių 
pristatymas Sąjungoje esantiems 
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vartotojams už mokestį ar nemokamai, 
įskaitant nuotolinį pardavimą;
tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atveju 
gaminys laikomas pateikiamu rinkai 
valstybėje narėje, kurioje yra vartotojas;

vartotojams už mokestį ar nemokamai;

Or. it

(Žr. 16 straipsnio pakeitimus.)

Pakeitimas 140
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) pypkių tabakas – tabakas, vartojamas 
pridegant ir skirtas vartoti tik rūkant jo 
prikimštą pypkę;

26) pypkių tabakas – supjaustytas ar kitaip 
susmulkintas birus arba presuotas
tabakas, kuris gali būti naudojamas be 
tolesnio pramoninio apdorojimo ir kuris 
apibrėžtas 2011 m. birželio 21 d. Tarybos 
direktyvoje 2011/64/ES;

Or. en

Pakeitimas 141
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) cigaretėms sukti skirtas tabakas –
tabakas, kuris gali būti naudojamas
cigaretėms gaminti vartotojų ar 
mažmeninės prekybos vietose;

28) cigaretėms sukti skirtas tabakas –
supjaustytas ar kitaip susmulkintas birus 
arba presuotas tabakas, kuris gali būti 
naudojamas be tolesnio pramoninio 
apdorojimo ir kuris apibrėžtas 2011 m. 
birželio 21 d. Tarybos direktyvoje 
2011/64/ES;

Or. en
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Pakeitimas 142
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) esminis aplinkybių pasikeitimas – tam 
tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, 
pypkių tabako, cigarų, cigarilių, 
parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau 
kaip 10 proc. bent 10 valstybių narių, 
apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis, 
pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba 
atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių 
nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus 
išaugimas 5 procentiniais punktais bent 10 
valstybių narių, apskaičiuotas…[ši data bus 
įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal 
Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių 
vartojimo paplitimo tyrimų duomenis;

30) esminis aplinkybių pasikeitimas – tam 
tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, 
pypkių tabako, cigarų, cigarilių, 
parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau 
kaip 20 proc. bent 10 valstybių narių, 
apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis, 
pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba 
atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių 
nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus 
išaugimas 5 procentiniais punktais bent 10 
valstybių narių, apskaičiuotas…[ši data bus 
įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal 
Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių 
vartojimo paplitimo tyrimų duomenis;

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių cigarų ir pypkių tabako kasmet suvartojama labai mažai. Šiose 
valstybėse narėse parduodamo kiekio svyravimas gali lengvai siekti 10 %.

Pakeitimas 143
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) esminis aplinkybių pasikeitimas – tam 
tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, 
pypkių tabako, cigarų, cigarilių, 
parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau 
kaip 10 proc. bent 10 valstybių narių, 
apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis, 
pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba 
atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių 
nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus 

30) esminis aplinkybių pasikeitimas – tam 
tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, 
pypkių tabako, cigarų, cigarilių, 
parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau 
kaip 25 proc. visoje Sąjungoje, 
apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis, 
pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba 
atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių 
nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus 
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išaugimas 5 procentiniais punktais bent 10 
valstybių narių, apskaičiuotas…[ši data 
bus įrašyta direktyvos priėmimo metu] 
pagal Eurobarometro pranešimų ar 
lygiaverčių vartojimo paplitimo tyrimų 
duomenis;

išaugimas 5 procentiniais punktais visoje 
Sąjungoje, apskaičiuotas…[ši data bus 
įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal 
Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių 
vartojimo paplitimo tyrimų duomenis;

Or. it

Pakeitimas 144
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) rūkomasis tabakas – kitas nei bedūmis
tabako gaminys;

33) rūkomasis tabakas – pridegamasis
tabako gaminys;

Or. en

Pakeitimas 145
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 34 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34) tabako gaminiai – gaminiai, skirti 
vartotojams vartoti ir pagaminti, net jei tik 
iš dalies, iš genetiškai modifikuoto ar 
nemodifikuoto tabako;

34) tabako gaminiai – gaminiai, skirti 
vartotojams vartoti ir pagaminti, net jei tik 
iš dalies, iš tabako;

Or. el

Pakeitimas 146
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 35 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a) tradicinis tabako kvapas ar skonis –
tabako kvapas ar skonis, kuris valstybėje 
narėje ar jos dalyje buvo nuolat naudotas 
ne mažiau kaip 30 metų;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paaiškinti siūlomos direktyvos 6 straipsnį reikia nurodyti tradicinio tabako kvapo ar 
skonio apibrėžtį.

Pakeitimas 147
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 36 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a) mažesnę riziką keliantis gaminys –
bet kuris rinkai parduodamas tabako 
turintis gaminys, kuris gerokai sumažina 
riziką susirgti ligomis, kylančiomis dėl 
tradicinių tabako gaminių vartojimo. 
Gaminys, naudojamas priklausomybei 
nuo tabako gydyti, įskaitant metimą 
rūkyti, nėra mažesnę riziką keliantis 
gaminys, jeigu jis patvirtintas kaip 
vaistas;

Or. pt

Pakeitimas 148
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 36 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36b) standartizuota pakuotė – pakelio 
spalvos standartizavimas ir visų prekių 
ženklų pašalinimas nuo pakuotės, 
išskyrus prekės ženklą, kuris turi būti 
nurodomas standartizuotu šriftu ir 
standartizuotoje pakuotės vietoje. Gali 
būti taip pat standartizuojama pakelio 
forma, dydis, atidarymo būdas ir kiti 
išvaizdos elementai. Turi būti išlaikytas 
atitinkamas teisinis ženklinimas, toks kaip 
įspėjimai apie žalą sveikatai ir banderolės;

Or. en

Pakeitimas 149
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 36 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36c) mažesnę riziką keliantis tabako 
gaminys – bet kuris tabako gaminys, kuris 
sumažina riziką susirgti ligomis, 
kylančiomis dėl tradicinių tabako gaminių 
vartojimo;

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 17 straipsnio pakeitimais. Kai kompetentingos institucijos turės 
mokslinių įrodymų, kad kai kurie nauji tabako gaminiai kelia mažesnę riziką, reikės patvirtinti 
veiksmingas taisykles ir numatyti priemones, kaip tinkamai apie tai informuoti vartotojus. 
Jeigu to padaryti nepavyktų, sumažėtų investicijų į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, 
taip pat į gaminių, kurie būtų sukurti siekiant vartotojams pasiūlyti mažiau kenksmingą nei 
įprasti tabako gaminiai alternatyvą, gamybą ir prekybą jais.

Pakeitimas 150
Patricia van der Kammen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 
dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos 
ir tarptautinių sutartų standartų.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 151
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 
dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos 
ir tarptautinių sutartų standartų.

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Didžiausias leidžiamas medžiagų kiekis išrūkose yra esminė teisėkūros procedūra priimamo 
akto nuostata ir visi jos pakeitimai turi būti vykdomi taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 152
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 

Išbraukta.
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dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos 
ir tarptautinių sutartų standartų.

Or. en

Pakeitimas 153
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 
dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos 
ir tarptautinių sutartų standartų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 154
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 
dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos 
ir tarptautinių sutartų standartų.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų sumažintas 
didžiausias leidžiamas dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis išrūkose ir kad faktiškai 
būtų uždrausti šiuo metu rinkoje esantys tabako gaminiai, nes tai esminės, o ne antrinės šios 
direktyvos nuostatos (žr. SESV 290 straipsnio 1 dalį). Svarbu, kad Parlamentas ir Taryba 
galėtų šiuo klausimu išsakyti savo nuomonę.
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Pakeitimas 155
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 
dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos 
ir tarptautinių sutartų standartų.

2. Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
pritaikyti didžiausią pagal 1 dalį leidžiamą 
kiekį prie tarptautinių sutartų standartų.

Or. it

Pakeitimas 156
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 157
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 158
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Didžiausias leidžiamas medžiagų kiekis išrūkose yra esminė teisėkūros procedūra priimamo 
akto nuostata ir visi jos pakeitimai turi būti vykdomi taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 159
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

Didžiausias leidžiamas medžiagų kiekis išrūkose yra esminė teisėkūros procedūra priimamo 
akto nuostata ir visi jos pakeitimai turi būti vykdomi taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 160
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, 
kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų 
nei cigaretės tabako gaminių išrūkose.
Atsižvelgdama į sutartus tarptautinius 
standartus, jei tokie yra, ir remdamasi
mokslo įrodymais bei valstybių narių 
praneštu išrūkose esančiu kiekiu, Komisija 
nusprendžia, kokių atitinkamų politikos 
priemonių imtis, įskaitant, jei reikia, 
pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų iš dalies 
keičiama ši direktyva atsižvelgiant į 23 
straipsnyje aprašytos ataskaitos išvadas.

Or. en

Pakeitimas 161
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Siekiant aiškumo šis tekstas turėtų būti padalytas į 3 dalį ir naują 3a dalį.

Pakeitimas 162
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Didžiausio kitų medžiagų kiekio išrūkose nustatymas neabejotinai reiškia veiksmą, kurio 
tikslas – pakeisti esmines direktyvos nuostatas pagal Sutarties 290 straipsnio 1 dalį, todėl tai 
negali būti leidžiama padaryti Komisijai be Parlamento ir Tarybos dalyvavimo.

Pakeitimas 163
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai pagal 22 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus ir pritaikyti 
didžiausią pagal 3 dalį leidžiamą kiekį: 
a) prie sutartų tarptautinių standartų, jei 
tokių esama, arba
b) jei iš mokslinių įrodymų matyti, kad 
didžiausias leidžiamas kiekis padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako gaminių poveikį, palyginti su 
toksiškumo ir priklausomybės sukėlimo 
gebos riba, atsižvelgiant į 1 dalyje 
nurodytą dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekį išrūkose.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo šis tekstas turėtų būti iš dalies performuluotas ir padalytas į 3 dalį ir naują 
3a dalį. 

Pakeitimas 164
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nurodyto dervų ir nikotino kiekio 
tikslumas tikrinamas pagal ISO 8243 
standartą.

Nurodyto dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekio tikslumas tikrinamas 
pagal ISO 8243 standartą.

Or. el

Pagrindimas

Šis tarptautinis standartas jau naudojamas anglies monoksido kiekio tikslumui matuoti.

Pakeitimas 165
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 166
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
pritaikyti dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekio išrūkose matavimo 
metodus prie mokslo ir technikos 
pažangos, naudojant sutartus 
tarptautinius standartus, skirtus 
konkrečiam tikslui ir patvirtintus 
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 167
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 168
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 
kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir 
medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako 
gaminių išrūkose nustatyti. Toks 
matavimas grindžiamas moksliniais 
įrodymais. Remiantis tais matavimais,
atsižvelgiant į mokslo bei technikos 
pažangą ir naudojant tarptautinius sutartus 
standartus, skirtus konkrečiam tikslui ir 
patvirtintus Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 22 straipsnį priimti ir pritaikyti 
matavimo metodus.

Or. en

Pakeitimas 169
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo šis tekstas turėtų būti padalytas į 4 dalį ir naują 4a dalį. 

Pakeitimas 170
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

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

Pakeitimas 171
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Nurodyto kitų medžiagų kiekio kitų 
pridegamųjų tabako gaminių išrūkose 
tikslumas tikrinamas pagal ISO 8243 
standartą.

Or. en
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Pakeitimas 172
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 173
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 174
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, 
kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių 
sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako 
gaminius. Sąraše nurodomas jų statusas, 
įskaitant tai, ar sudedamosios dalys buvo 
registruotos pagal 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH)47, taip pat jų klasifikavimas ir 
funkcinė kategorija pagal 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo48. 
Prie sąrašo taip pat pridedami gamintojo ar 
importuotojo turimi toksikologiniai 
duomenys, apibūdinantys atitinkamai 
sudegintas ar nesudegintas šias 
sudedamąsias dalis, ypač atkreipiamas 
dėmesys į jų poveikį vartotojų sveikatai ir, 
be kita ko, atsižvelgiama į jų 
priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas 
sudaromas mažėjančia tvarka pagal 
kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios 
dalies svorį. Gamintojai ir importuotojai 
nurodo naudotus kitų nei dervos, nikotinas 
ir anglies monoksidas medžiagų išrūkose ir 
4 straipsnio 4 dalyje nurodytose išrūkose 
esančių medžiagų kiekio matavimo 
metodus. Valstybės narės taip pat gali 

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

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg didelė administracinė našta MVĮ.

Pakeitimas 175
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Šis straipsnis netaikomas kitiems nei 
cigaretės tabako gaminiams, kol nepriimti 
4 straipsnio 4a dalyje nurodyti ES 
matavimo metodai.

Or. it

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

Pakeitimas 176
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Dėl kitų nei cigaretės tabako gaminių 
ir cigaretėms sukti skirto tabako 
netaikomi reikalavimai pateikti duomenis 
apie išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose, 
kol nepriimta Bendrijos lygiu parengta 
matavimo metodika.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2001/37/EB 31 konstatuojamąją dalį dėl kitų nei cigaretės tabako gaminių 
būtina Bendrijos lygiu parengti standartus ir matavimo metodiką. Komisijos paprašyta 
pateikti atitinkamus pasiūlymus. Iki šiol dar neparengti tokie metodai.

Pakeitimas 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. Dėl kitų nei cigaretės tabako gaminių 
ir cigaretėms sukti skirto tabako 
netaikomi reikalavimai pateikti 
informaciją apie išrūkas ir vertes, kol 
nepriimti Bendrijos lygiu parengti 
matavimo metodai.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2001/37/EB 31 konstatuojamąją dalį dėl kitų nei cigaretės tabako gaminių 
ir cigaretėms sukti skirto tabako būtina Bendrijos lygiu parengti standartus ir matavimo 
metodus. Komisijos paprašyta pateikti atitinkamus pasiūlymus. Iki šiol dar neparengti tokie 
metodai.

Pakeitimas 178
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio rūkomąjį tabaką.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 179
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio,
valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šios direktyvos 15 straipsnį, kuriame Švedijai numatyta leidžianti nukrypti 
kultūrinė nuostata dėl oraliniam vartojimui skirto tabako, šis principas turėtų taip pat būti 
taikomas sudedamųjų dalių reglamentavimui, nes tradicinis Švedijos tabakas yra dažnai 
būdingo kvapo (skonio).

Pakeitimas 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius, 
jeigu esama neabejotinų mokslinių 
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įrodymų, kad atitinkamas priedas 
padidina gaminio toksiškumą ar 
priklausomybės sukėlimo gebą.

Or. pl

Pagrindimas

Negalima uždrausti naudoti būdingo kvapo ar skonio tabako gaminių, jeigu nėra įrodymų, 
kad dėl jų padidėja tabako gaminių kenksmingumas. Visi tabako gaminiai yra žalingi, 
nesvarbu, koks jų kvapas ar skonis; todėl neturėtų būti draudžiamas gaminys, jeigu nesama 
tinkamo pagrindo.

Pakeitimas 181
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius. 
Išimtis taikoma mentoliui, nes jis 
laikomas tradiciniu tabako skoniu 
(kvapu) ir negali būti priskiriamas prie 
kitų tabako kvapų (skonių).

Or. en

Pakeitimas 182
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 184
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia naudoti priedus.

Or. en

Pakeitimas 185
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su priedo apibrėžties išbraukimu. Be to, kadangi pirmoje pastraipoje 
draudžiami būdingo kvapo ar skonio tabako gaminiai, todėl nuoroda į priedus, kurie 
nesuteikia gaminiams būdingo kvapo ar skonio, yra visai neaiški. Taip pat yra neaiški mintis 
dėl priedų, kurie būtini gaminių gamybai, ir dėl jos gali būti iškreiptas sprendimų priėmimas 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 186
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 187
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



AM\935348LT.doc 81/115 PE510.660v01-00

LT

priedų ar priedų derinių, kurie sukelia 
būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Or. nl

Pakeitimas 188
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 189
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie, kaip 
moksliškai įrodyta, padidina energijos lygį 
ir gyvybingumą, arba

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas sukels teisinį netikrumą, nes jame vartojami terminai aptakūs.
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Pakeitimas 190
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 191
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 192
Matteo Salvini



AM\935348LT.doc 83/115 PE510.660v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pakeitimas 193
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 194
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 195
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 196
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti taikoma visiems tabako gaminiams dėl jų daromo neigiamo poveikio 
sveikatai, nepaisant vartotojų amžiaus grupės.

Pakeitimas 197
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 198
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 199
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 200
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai.
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Or. en

Pagrindimas

Nustatant naujas prievoles, susijusias su atitinkamais tabako gaminiais, daromas poveikis 6 
straipsnio taikymo sričiai; todėl prievolių nustatymas turėtų likti teisės aktų kūrėjų 
kompetencija ir tai turėtų būti daroma taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir oraliniam vartojimui 
skirtas tabakas tabako gaminiams 
netaikomi 1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 202
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Eurobarometro duomenys rodo, kad jaunimas ir studentai kaljanus naudoja dažniau nei kitos 
grupės.

Pakeitimas 203
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 204
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatos 
netaikomos oraliniam vartojimui skirtam 
tabakui (drėgnam burnos tabakui 
sniusui).

Or. sv

Pakeitimas 206
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
pateikiami įspėjimai apie žalą sveikatai 
oficialia valstybės narės, kurioje gaminys 
pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis; tai 
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pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis. neturi poveikio Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio 
taikymui.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šios direktyvos 15 straipsnį, oraliniam vartojimui skirto tabako reguliavimas 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 207
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

Banderolės turėtų būti klijuojamos ant tabako gaminio pakelio atidarymo vietos, kad ji būtų 
sugadinama atidarant pakelį ir taip būtų išvengta pakartotinio banderolių naudojimo ir 
kontrabandos.

Pakeitimas 208
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 209
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Įspėjimai apie žalą sveikatai turi būti 
atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis. Visų tipų 
banderolės, kainų ženklai, stebėjimo ir 
sekimo ženklai, saugumo elementai ar bet 
kokio tipo apvalkalas, maišelis, aplankas, 
dėžutė ar kita priemonė, jei jie naudojami, 
turi būti tokie, kad įspėjimai apie žalą 
sveikatai būtų matomi ir įskaitomi. Ta pati 
nuostata taikoma vienetinio pakelio
dangtelio dizainui.

Or. en

Pakeitimas 210
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad ant 
pagrindinio pakelio ar išorinės pakuotės 
paviršiaus būtų matomi visi įspėjimai apie
grėsmę sveikatai, jie nebūtų iš dalies ar 
visiškai uždengti ar pertraukti apvalkalais, 
maišeliais, aplankais, dėžutėmis ar 
kitomis priemonėmis, kai tabako gaminiai 
pateikiami rinkai.

4. Valstybės narės užtikrina, kad ant 
pagrindinio pakelio ar išorinės pakuotės 
paviršiaus būtų matomi visi įspėjimai apie
žalą sveikatai. Kai tabako gaminiai 
pateikiami rinkai, apvalkalai, maišeliai, 
aplankai, dėžutės ar kitos priemonės, jei 
jie naudojami, turi būti tokie, kad 
įspėjimai apie žalą sveikatai būtų matomi 
ir įskaitomi.

Or. en

Pakeitimas 211
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įspėjimai apie grėsmę sveikatai ant 
vienetinių pakelių jokiu būdu neturi būti 
uždengti ar pertraukti banderolėmis, kainų 
ženklais, stebėjimo ir sekimo ženklais ar 
saugumo elementais.

5. Įspėjimai apie žalą sveikatai ant 
vienetinių pakelių jokiu būdu neturi būti 
uždengti ar pertraukti banderolėmis, kurios 
turi būti klijuojamos ant tabako gaminio 
pakelio atidarymo vietos, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais ar saugumo 
elementais.

Or. el

Pagrindimas

Banderolės turėtų būti klijuojamos ant tabako gaminio pakelio atidarymo vietos, kad ji būtų 
sugadinama atidarant pakelį ir taip būtų išvengta pakartotinio banderolių naudojimo ir 
kontrabandos.

Pakeitimas 212
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vartotojams Sąjungoje skirti vienetinių 
pakelių ir visų išorinių pakuočių atvaizdai 
turi atitikti šio skyriaus nuostatas.

7. Vartotojams Sąjungoje skirti vienetinių 
pakelių ir visų išorinių pakuočių laisvai 
pasirenkami atvaizdai turi atitikti šio 
skyriaus nuostatas.

Or. el

Pagrindimas

Atvaizdų nustatymą reikėtų palikti valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 213
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Siekdamos apsaugoti visuomenės 
sveikatą, valstybės narės gali palikti 
galioti arba nustatyti griežtesnes, nei 
įtvirtinta šioje direktyvoje, nacionalines 
tabako gaminių ženklinimo ir pakuotės 
taisykles, taip pat palikti galioti arba 
įtvirtinti nuostatas, pagal kurias leidžiama 
standartizuoti tabako gaminių pakuotę.

Or. en

Pakeitimas 214
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių. Jei tai cigaretėms sukti skirtas 
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siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

Or. el

Pagrindimas

Minėtieji matmenys negali būti taikomi visų tipų pakuotėms. Ši nuostata netiesiogiai 
nustatomas privalomas vienodas dydis, forma ir pateikimas, o tai yra didelis konkurencijos 
iškraipymas.

Pakeitimas 215
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 
siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių. Jei tai cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

Or. en

Pakeitimas 216
Gino Trematerra
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 
siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių. Jei tai cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

Or. it

Pakeitimas 217
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 
siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių, baltame arba spalvotame fone 
juodos spalvos pusjuodžiu šriftu 
„Helvetica“. Jei tai cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

Or. it
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Pakeitimas 218
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 
siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne siauresni 
kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 43 mm 
aukščio. Jei tai cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas gali užimti iki 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

Or. de

Pakeitimas 219
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 
siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių ir užima didžiausią paviršiaus 
dalį, kad būtų labai gerai matomi. Jei tai 
cigaretėms sukti skirtas tabakas, 
informacinis pranešimas spausdinamas ant 
paviršiaus, kuris tampa matomas atidarant 
vienetinį pakelį. Tiek bendro pobūdžio 
įspėjimas, tiek informacinis pranešimas turi 
užimti 50 proc. paviršiaus, ant kurio jie 
spausdinami, ploto.
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Or. pt

Pakeitimas 220
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 
siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne siauresni 
kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 45 mm 
aukščio. Jei tai cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto. Kito nei cigaretės rūkomojo tabako 
ir cigaretėms sukti skirto tabako atveju 
bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis 
pranešimas spausdinami ant vienetinių 
pakelių šoninių paviršių. Tiek bendro 
pobūdžio įspėjimas, tiek informacinis 
pranešimas turi užimti 50 proc. paviršiaus, 
ant kurio jie spausdinami, ploto.

Or. en

Pakeitimas 221
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinami ant vienetinių pakelių šoninių 
paviršių. Jei tai cigaretėms sukti skirtas 
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siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 
43 mm aukščio. Jei tai cigaretėms sukti 
skirtas tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

tabakas, informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa 
matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek 
bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 50 
proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, 
ploto.

Or. it

Pagrindimas

Nustačius įspėjimų apie žalą sveikatai aukštį ir plotį milimetrais būtų iš rinkos išstumti 
daugelio formatų pakeliai ir būtų standartizuota pakelių forma ir dizainas, o dėl to galėtų 
susiaurėti rinka ir išaugti kontrabandos rizika, bet tai neduotų jokios naudos sveikatos 
požiūriu. Tai turėtų didelių padarinių darbo vietoms ir mokestinėms pajamoms. Be to, šios 
dalies nuostatos prieštarauja Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl techninių 
prekybos kliūčių ir Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 
(TRIPS sutarties) nuostatoms.

Pakeitimas 222
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus ir:

Išbraukta.

a) pritaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
formuluotes prie mokslo ir rinkos 
pokyčių;
b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

Or. nl
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Pakeitimas 223
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 224
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 225
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 226
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 227
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie žalą sveikatai išdėstymą ir 
dizainą, įskaitant šrifto dydį ir fono spalvą, 
tinkamai atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės kalbos reikalavimus.

Or. it

Pakeitimas 228
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą,
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie žalą sveikatai vietą, 
išdėstymą ir dizainą, įskaitant šrifto tipą ir 
fono spalvą.
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Or. pl

Pakeitimas 229
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti sudaryti iš tekstinio įspėjimo, 
nurodyto šios direktyvos I priede, ir 
atitinkamos spalvotos nuotraukos, 
nurodytos paveikslėlių sąraše;

a) būti sudaryti iš tekstinio įspėjimo, 
nurodyto šios direktyvos I priede;

Or. el

Pagrindimas

Atvaizdų nustatymą reikėtų palikti valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 230
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 85 proc. išorės ploto;

Or. en

Pakeitimas 231
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus bent 75 proc. išorės ploto;

Or. en

Pakeitimas 232
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus bent 20 proc. ir daugiausia 
50 proc. išorės ploto;

Or. de

Pakeitimas 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio paviršiaus 
43 proc. išorės ploto, o galinio paviršiaus –
62 proc. išorės ploto;

Or. de

Pakeitimas 234
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. en

Pakeitimas 235
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. en

Pakeitimas 236
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. it

Pakeitimas 237
Konstantinos Poupakis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. el

Pagrindimas

Įspėjimų apie žalą sveikatai dydis turėtų būti didinamas protingai ir negali būti didesnis nei 
50 proc. tabako gaminių pakelio paviršiaus.

Pakeitimas 238
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. en

Pakeitimas 239
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. pt
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Pakeitimas 240
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. de

Pakeitimas 241
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. it

Pagrindimas

Padidinti įspėjimų dydį iki 50 proc. viso ploto yra daugiau nei pakankama norint užtikrinti, 
kad vartotojai būtų tinkamai informuoti. Be to, nėra įrodymų, kad padidinus įspėjimų apie 
žalą sveikatai dydį sumažėtų rūkančiųjų skaičius. Nustačius įspėjimų dydį iki 75 proc. gali 
būti pažeistos ES ir PPO sutartimis ginamos pagrindinės teisės, tarp jų teisės, susijusios su 
intelektine nuosavybe ir pramoniniais prekių ženklais.

Pakeitimas 242
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
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išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto;

išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto;

Or. es

Pakeitimas 243
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės viršutinio
krašto ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri 
kita ant pakuotės pateikiama informacija;

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės apatinio
krašto;

Or. it

Pagrindimas

Jei įspėjimai apie žalą sveikatai būtų spausdinami ant pakuotės viršutinio krašto, jie būtų 
suplėšomi atidarius pakelį, o banderoles tektų klijuoti ant apatinio krašto ir atidarius pakelį 
jos nebūtų sugadinamos ir todėl būtų galima jas dar kartą panaudoti. Reikalavimas 
spausdinti įspėjimus ta pačia kryptimi, kaip bet kurią kitą ant pakuotės pateikiamą 
informaciją, apribotų prekės ženklo, kuris galėtų būti spausdinamas kita kryptimi, nei 
įspėjimai apie žalą sveikatai, naudojimą.

Pakeitimas 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės viršutinio
krašto ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri 
kita ant pakuotės pateikiama informacija;

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės apatinio krašto 
ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri kita ant 
pakuotės pateikiama informacija;

Or. de
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Pakeitimas 245
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės viršutinio
krašto ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri 
kita ant pakuotės pateikiama informacija;

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės apatinio krašto 
ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri kita ant 
pakuotės pateikiama informacija;

Or. it

Pakeitimas 246
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės viršutinio
krašto ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri 
kita ant pakuotės pateikiama informacija;

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės apatinio krašto 
ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri kita ant 
pakuotės pateikiama informacija;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad vartotojai galėtų atpažinti perkamo tabako gaminio prekės ženklą.

Pakeitimas 247
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės viršutinio
krašto ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri 

e) būti atspausdinti ant vienetinio pakelio ir 
bet kurios išorinės pakuotės apatinio krašto 
ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri kita ant 
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kita ant pakuotės pateikiama informacija; pakuotės pateikiama informacija;

Or. en

Pakeitimas 248
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) būti atgaminami pagal formatą, 
išdėstymą, dizainą ir proporcijas, 
nurodytus Komisijos pagal 3 dalį;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 249
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. el

Pagrindimas

Minėtieji matmenys negali būti taikomi visų tipų pakuotėms. Šia nuostata netiesiogiai 
nustatomas privalomas vienodas dydis, forma ir pateikimas, o tai yra didelis konkurencijos 
iškraipymas. Be to, c punkte nustatoma vienetinio pakelio išorės ploto procentinė dalis, todėl 
netikslinga daryti nuorodą į cigarečių vienetinio pakelio matmenis.
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Pakeitimas 250
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. en

Pakeitimas 251
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. en

Pakeitimas 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.
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i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. de

Pakeitimas 253
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. it

Pakeitimas 254
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. it

Pakeitimas 255
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. pt

Pakeitimas 256
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. it

Pagrindimas

Nustačius įspėjimų apie žalą sveikatai aukštį ir plotį milimetrais būtų iš rinkos išstumti 
daugelio formatų pakeliai ir būtų standartizuota pakelių forma ir dizainas, o dėl to galėtų 
susiaurėti rinka ir išaugti kontrabandos rizika, bet neduoti jokios naudos sveikatos klausimu. 
Tai turėtų didelių padarinių darbo vietoms ir mokestinėms pajamoms. Be to, šios dalies 
nuostatos prieštarauja Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl techninių prekybos 
kliūčių ir Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, (TRIPS 
sutarties) nuostatoms.

Pakeitimas 257
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Or. es

Pakeitimas 258
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm, Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 259
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm, i) aukštis – ne mažesnis nei 43 mm,

Or. de

Pakeitimas 260
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm, i) aukštis – ne mažesnis nei 68 mm,

Or. en

Pakeitimas 261
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm. Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 262
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 22 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus ir:

Išbraukta.

a) pritaikys šios direktyvos I priede 
nurodytus tekstinius įspėjimus, 
atsižvelgdama į mokslo ir technikos 
pažangą;
b) sudarys ir pritaikys šio straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų vaizdinių 
įspėjimų biblioteką, atsižvelgdama į 
mokslo ir rinkos pokyčius;
c) nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją 
ir proporcijas;
d) nukrypdama nuo 7 straipsnio 3 dalies 
nustatys sąlygas, kuriomis įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai gali būti skaidomi 
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atidarant vienetinį pakelį taip, kad būtų 
užtikrintas teksto, nuotraukų ir 
informacijos apie metimą rūkyti grafinis 
vientisumas ir matomumas.

Or. nl

Pakeitimas 263
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją 
ir proporcijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 264
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją 
ir proporcijas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 265
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją
ir proporcijas;

c) nustatys įspėjimų apie žalą sveikatai 
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą ir
rotaciją;

Or. el

Pagrindimas

Įspėjimų apie žalą sveikatai proporcijos yra esminės teisėkūros procedūra priimamo akto 
nuostatos, todėl visiems tokios informacijos pakeitimams turi būti taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra.

Pakeitimas 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją
ir proporcijas;

c) nustatys įspėjimų apie žalą sveikatai 
formatą, išdėstymą, dizainą ir rotaciją;

Or. de

Pakeitimas 267
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją 
ir proporcijas;

c) nustatys įspėjimų apie žalą sveikatai 
formatą, išdėstymą ir dizainą;

Or. it


