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Pakeitimas 268
Matteo Salvini

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) tinkamai atsižvelgdama į kiekvienai 
valstybei narei būdingus kalbos 
reikalavimus nustatys įspėjimų apie žalą
sveikatai išdėstymą, dizainą (įskaitant 
šrifto tipą ir dydį), rotaciją ir proporcijas;

Or. it

Pakeitimas 269
Adam Bielan

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 
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą ir
rotaciją;

Or. pl

Pakeitimas 270
Lara Comi

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
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Pagrindimas

Pagal šią dalį Komisijai suteikiami įgaliojamai keisti esmines direktyvos nuostatas tinkamai 
nedalyvaujant Parlamentui ir Tarybai, taigi pažeidžiama SESV 290 straipsnio 1 dalis. 
Be to, jeigu bus leista Komisijai parengti įspėjimų rotacijos tvarką gali atsitikti taip, kad 
gamintojams nespėjus laiku pritaikyti gamybos pritruks atsargų.

Pakeitimas 271
Pablo Arias Echeverría

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. es

Pakeitimas 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nukrypdama nuo 7 straipsnio 3 dalies 
nustatys sąlygas, kuriomis įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai gali būti skaidomi 
atidarant vienetinį pakelį taip, kad būtų 
užtikrintas teksto, nuotraukų ir 
informacijos apie metimą rūkyti grafinis 
vientisumas ir matomumas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 273
Gino Trematerra
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nukrypdama nuo 7 straipsnio 3 dalies 
nustatys sąlygas, kuriomis įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai gali būti skaidomi 
atidarant vienetinį pakelį taip, kad būtų 
užtikrintas teksto, nuotraukų ir 
informacijos apie metimą rūkyti grafinis 
vientisumas ir matomumas.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 274
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nukrypdama nuo 7 straipsnio 3 dalies 
nustatys sąlygas, kuriomis įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai gali būti skaidomi 
atidarant vienetinį pakelį taip, kad būtų 
užtikrintas teksto, nuotraukų ir 
informacijos apie metimą rūkyti grafinis 
vientisumas ir matomumas.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šie elementai yra esminiai, ne pagalbiniai, taigi negalima Komisijai suteikti įgaliojimų juos 
keisti, jeigu tinkamai nedalyvauja Parlamentas ir Taryba. Be to, nesuprantama, kaip bus 
užtikrintas įspėjimų apie žalą sveikatai vientisumas ir matomumas, jeigu Komisija leis, kad jie 
būtų skaidomi atidarant vienetinį pakelį.

Pakeitimas 275
Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Kito nei cigaretės rūkomojo tabako ir 

cigaretėms sukti skirto tabako 
ženklinimas

1. Dėl kito nei cigaretės rūkomojo tabako 
ir cigaretėms sukti skirto tabako 
netaikomos prievolės pateikti informacinį 
pranešimą pagal 8 straipsnio 2 dalį ir 
kombinuotus įspėjimus apie grėsmę 
sveikatai pagal 9 straipsnį. Be 8 straipsnio 
1 dalyje nurodyto bendro pobūdžio 
įspėjimo, ant kiekvieno šių gaminių 
pakelio ir ant bet kokios jų išorinės 
pakuotės turi būti atspausdintas I priede 
nurodytas tekstinis įspėjimas. 8 straipsnio 
1 dalyje nurodytame bendro pobūdžio 
įspėjime turi būti nuoroda apie metimo 
rūkyti pagalbos paslaugas pagal 9 
straipsnio 1 dalies b punktą.
Bendro pobūdžio įspėjimas 
atspausdinamas ant labiausiai matomo 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršiaus. I priede nurodyti 
tekstiniai įspėjimai keičiami rotacijos 
būdu užtikrinant, kad jie būtų pateikiami 
reguliariai. Šie įspėjimai spausdinami ant 
kito labiausiai matomo vienetinio pakelio 
ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus.
2. 1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio 
įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 30 
proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio 
pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc. 
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3. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne mažiau kaip 40 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose 
yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 45 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 50 proc. 

4. 1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio 
įspėjimas ir tekstinis įspėjimas turi būti:

a) spausdinami baltame fone juodos 
spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. 
Norėdamos atitikti kalbos reikalavimus, 
valstybės narės gali nustatyti šrifto dydį, 
jei jų teisės aktuose nurodytas toks šrifto 
dydis, kad būtų užimta kuo didesnė 
reikalaujamam tekstui skirto ploto dalis;

b) ploto, kuriame tekstas turi būti 
spausdinamas, viduryje, lygiagrečiai su 
viršutiniu vienetinio pakelio ar bet kokios 
išorinės pakuotės kraštu;
c) įspėjimo tekstui skirtame plote apvestas 
ne siauresne kaip 3 mm ir ne platesne 
kaip 4 mm pločio juoda linija.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti 1 dalyje nurodytą 
išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia 
aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 276
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa



PE510.679v01-00 8/113 AM\935995LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bendro pobūdžio įspėjimas 
atspausdinamas ant labiausiai matomo 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršiaus. I priede nurodyti 
tekstiniai įspėjimai keičiami rotacijos būdu 
užtikrinant, kad jie būtų pateikiami 
reguliariai. Šie įspėjimai spausdinami ant 
kito labiausiai matomo vienetinio pakelio ir 
bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus.

Bendro pobūdžio įspėjimas atspausdinamas 
arba pritvirtinamas nepašalinamais 
lipdukais ant labiausiai matomo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus. I priede nurodyti tekstiniai 
įspėjimai keičiami rotacijos būdu 
užtikrinant, kad jie būtų pateikiami 
reguliariai. Šie įspėjimai nurodomi ant kito 
labiausiai matomo vienetinio pakelio ir bet 
kokios išorinės pakuotės paviršiaus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia leisti naudoti nepašalinamas etiketes ir taip sudaryti galimybes didesnius įspėjimus 
dėti ant kitų nei cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas gaminių, kurių pakuotėms dažnai 
naudojamas ne kartonas.

Pakeitimas 277
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio 
įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 30 
proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio 
pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

2. 1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio 
įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 
30 proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio 
pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
daugiau negu dvi oficialios kalbos — iki 
35 proc.

Or. it

Pakeitimas 278
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio 
įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 30 
proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio 
pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

2. 1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio 
įspėjimas turi užimti ne daugiau kaip 
17 proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio 
pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 19 proc., o tose, kuriose yra 
trys oficialios kalbos — iki 21 proc.

Or. de

Pakeitimas 279
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne mažiau kaip 30 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra 
dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama 
iki 32 proc., o tose, kuriose yra trys 
oficialios kalbos — iki 35 proc.

2. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne mažiau kaip 30 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto, išskyrus skaidraus plastiko 
apvalkalus, paprastai naudojamus 
mažmeninėje prekyboje, su sąlyga, kad 
įspėjimas ant pakuotės po šiuo apvalkalu 
gali būti aiškiai matomas. Valstybėse 
narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši 
dalis padidinama iki 32 proc., o tose, 
kuriose yra trys oficialios kalbos — iki 
35 proc.

Or. es

Pakeitimas 280
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne mažiau kaip 40 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra 
dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama 
iki 45 proc., o tose, kuriose yra trys
oficialios kalbos — iki 50 proc.

3. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne mažiau kaip 40 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra 
dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama 
iki 45 proc., o tose, kuriose yra daugiau 
negu dvi oficialios kalbos — iki 50 proc.

Or. it

Pakeitimas 281
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne mažiau kaip 40 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra 
dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama 
iki 45 proc., o tose, kuriose yra trys 
oficialios kalbos — iki 50 proc.

3. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne daugiau kaip 22 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra 
dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama 
iki 25 proc., o tose, kuriose yra trys 
oficialios kalbos — iki 29 proc.

Or. de

Pakeitimas 282
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei vienetinių tabako pakelių 



AM\935995LT.doc 11/113 PE510.679v01-00

LT

geriausiai matomo paviršiaus plotas yra 
didesnis nei 75 cm2, 2 ir 3 dalyje nurodyti 
įspėjimai turi užimti ne mažiau kaip 
22,5 cm2 kiekvieno paviršiaus ploto. 
Valstybėse narėse, kuriose yra dvi 
oficialios kalbos, šis plotas padidinamas 
iki 24 cm2, o tose, kuriose yra trys 
oficialios kalbos — iki 26,25 cm2.

Or. en

Pagrindimas

Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas gaminiams taikomos atitinkamos 
Direktyvos 2001/37/EB nuostatos. Ši dalis yra dalis nurodytų nuostatų.

Pakeitimas 283
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) spausdinami baltame fone juodos 
spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. 
Norėdamos atitikti kalbos reikalavimus, 
valstybės narės gali nustatyti šrifto dydį, jei 
jų teisės aktuose nurodytas toks šrifto 
dydis, kad būtų užimta kuo didesnė 
reikalaujamam tekstui skirto ploto dalis;

a) spausdinami baltame fone juodos 
spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. 
Įspėjimai gali būti pritvirtinami lipdukais, 
su sąlyga, kad jų negalima nuimti. 
Norėdamos atitikti kalbos reikalavimus, 
valstybės narės gali nustatyti šrifto dydį, jei 
jų teisės aktuose nurodytas toks šrifto 
dydis, kad būtų užimta kuo didesnė 
reikalaujamam tekstui skirto ploto dalis;

Or. en

Pagrindimas

Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas gaminiams taikomos atitinkamos 
Direktyvos 2001/37/EB nuostatos. Ši dalis yra dalis nurodytų nuostatų. Direktyvos 
2001/37/EB 18 konstatuojamoje dalyje reikalaujama leisti naudoti nenuimamas etiketes, kad 
būtų lengviau įdiegti šioje direktyvoje nustatytus ženklinimo reikalavimus.
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Pakeitimas 284
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) spausdinami baltame fone juodos 
spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. 
Norėdamos atitikti kalbos reikalavimus, 
valstybės narės gali nustatyti šrifto dydį, jei 
jų teisės aktuose nurodytas toks šrifto 
dydis, kad būtų užimta kuo didesnė 
reikalaujamam tekstui skirto ploto dalis;

a) baltame fone juodos spalvos pusjuodžiu 
šriftu „Helvetica“. Norėdamos atitikti 
kalbos reikalavimus, valstybės narės gali 
nustatyti šrifto dydį, jei jų teisės aktuose 
nurodytas toks šrifto dydis, kad būtų 
užimta kuo didesnė reikalaujamam tekstui 
skirto ploto dalis;

Or. en

Pakeitimas 285
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ploto, kuriame tekstas turi būti 
spausdinamas, viduryje, lygiagrečiai su 
viršutiniu vienetinio pakelio ar bet kokios 
išorinės pakuotės kraštu;

b) ploto, kuriame tekstas turi būti, viduryje, 
lygiagrečiai su viršutiniu vienetinio pakelio 
ar bet kokios išorinės pakuotės kraštu;

Or. en

Pakeitimas 286
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įspėjimo tekstui skirtame plote apvestas 
ne siauresne kaip 3 mm ir ne platesne kaip
4 mm pločio juoda linija.

c) įspėjimo tekstui skirtame plote apvestas 
ne siauresne kaip 2 mm ir ne platesne kaip
3 mm pločio juoda linija.
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Or. de

Pakeitimas 287
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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 288
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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. es

Pakeitimas 289
Christian Engström

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

Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę

Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę, bet 
kelia daug mažesnę grėsmę nei rūkymas

Or. en

Pagrindimas

Daug svarbiau nurodyti informaciją apie sąlyginę grėsmę nei pateikti neapibrėžtus teiginius 
apie žalą.   Siūlomas įspėjimas yra aiškus ir pagrįstas įspėjimas tabako vartotojams.

Pakeitimas 290
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę

Šis tabako gaminys daro žalą jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę

Or. en

Pakeitimas 291
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę

Šis tabako gaminys daro žalą jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę

Or. el

Pakeitimas 292
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 293
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 1 dalies reikalavimus 
prie mokslo ir rinkos pokyčių.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 294
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudaro įspūdį, kad atskiras tabako 
gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti 
ar turi vitalizuojantį, energetinį, gydomąjį, 
atjauninantį, natūralų, ekologinį ar kitokį 
teigiamą poveikį sveikatai ar socialinį 

b) sudaro įspūdį, kad atskiras tabako 
gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti 
ar turi vitalizuojantį, energetinį, gydomąjį, 
atjauninantį, natūralų, ekologinį ar kitokį 
teigiamą poveikį sveikatai;
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poveikį;

Or. de

Pagrindimas

Terminas „socialinis poveikis“ sukeltų teisinį netikrumą, nes jis neaiškus.

Pakeitimas 295
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudaro įspūdį, kad atskiras tabako 
gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti 
ar turi vitalizuojantį, energetinį, gydomąjį, 
atjauninantį, natūralų, ekologinį ar kitokį 
teigiamą poveikį sveikatai ar socialinį
poveikį;

b) sudaro įspūdį, kad atskiras tabako 
gaminys turi vitalizuojantį, energetinį, 
gydomąjį, atjauninantį ar kitokį teigiamą 
poveikį sveikatai;

Or. it

Pagrindimas

Reikia išbraukti nuorodas į natūralų, ekologinį ir socialinį poveikį, nes šį poveikį galima 
aiškinti plačiai ir laisvai, taigi vartotojams būtų užkirstas kelias gauti svarbią faktinę 
informaciją apie gaminį.  Šios nuorodos prieštarauja daugeliai SESV nuostatų, susijusių su 
pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teises į nuosavybę, žodžio laisvę ir vartotojų teisę gauti 
informaciją apie gaminį, taip pat prieštarauja PPO taisyklėms.

Pakeitimas 296
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nurodo kvapą, skonį, bet kokias 
kvapiąsias medžiagas ar kitus priedus 
arba jų nebuvimą;

Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

C punktą reikia ištrinti, nes jį galima aiškinti plačiai ir laisvai, taigi vartotojams būtų 
užkirstas kelias gauti svarbią faktinę informaciją apie gaminį, pavyzdžiui, kad jame 
naudojamas amerikietiškas mišinys. Šios nuorodos prieštarauja daugeliai SESV nuostatų, 
susijusių su pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teises į nuosavybę, žodžio laisvę ir vartotojų 
teisę gauti informaciją apie gaminį, taip pat prieštarauja PPO taisyklėms.

Pakeitimas 297
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suteikia panašumo į maisto produktą. d) oraliniam vartojimui skirto tabako 
atveju suteikia panašumo į maisto 
produktą.

Or. it

Pagrindimas

Pagal galiojančią direktyvą šis reikalavimas taikomas tik oraliniam vartojimui skirtam 
tabakui, šis reikalavimas turi išlikti, nes kitaip būtų galima sakyti, kad cigaretės panašios į 
saldainius, pavyzdžiui šokoladines cigaretes, kurių galima gauti valstybių narių rinkose.

Pakeitimas 298
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

Or. de

Pakeitimas 299
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Tekstai, vardai, prekių ženklai ir
metaforiniai ar kiti ženklai sudarantys 
įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys yra 
mažiau kenksmingas nei kiti, neturėtų 
būti nurodomi tabako gaminių pakuotėse.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas tekstas pakeičiamas Direktyvos 2001/37/EB 7 straipsnio tekstu.

Pakeitimas 300
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 padėtų siekti 
nurodytos direktyvos tikslų. Priešingai, jos trukdytų vidaus rinkai veikti ir iškraipytų laisvą 
konkurenciją tabako gaminių sektoriuje, turint omenyje tai, kad rūkantieji rinktųsi vartoti 
paprastai prieinamo skersmens cigaretes arba pirktų neteisėtus gaminius.

Pakeitimas 301
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 302
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 303
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 305
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

drausti vartotojams teikti faktinę 
informaciją apie gaminį. Negalima 
drausti prekių ženklų, registruotų 
anksčiau nei įsigaliojo direktyva.

Or. it

Pagrindimas

Kai kurias nuorodas reikia išbraukti, nes dėl jų būtų uždrausti svarbūs daugelį metų 
naudojamų prekių ženklų aspektai ir būtų ribojamos vartotojų galimybės gauti informaciją 
apie gaminį, tai pažeistų SESV nuostatas, susijusias su pagrindinėmis teisėmis, ir PPO 
taisykles. Draudimas prekiauti plonomis cigaretėmis skatintų prekybą kontrabandinėmis 
cigaretėmis, nėra moksliškai pagrįstas ir turėtų didelį poveikį darbo vietų skaičiui bei 
pajamoms, gaunamoms iš mokesčių.

Pakeitimas 306
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ant tabako gaminių pakuočių neturėtų
būti jokių simbolių, vardų, prekių ženklų, 
tekstų, intarpų, nutrinamų elementų ar
apvalkalų arba kitų ženklų, sudarančių
įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys yra 
mažiau kenksmingas nei kiti, arba
klaidinančių vartotoją dėl tabako gaminių 
žalingumo.

Or. es

Pakeitimas 307
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų skirtingų tabako rūšių diskriminacijos (žr. 16 konstatuojamąją 
dalį) ir kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie gaminio, kurį jie perka, tipą.

Pakeitimas 308
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ant vienetinio pakelio turi būti uždėta 
etiketė, kurioje nurodyta „Visos cigaretės 
vienodai žalingos“.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo teiginiu vartotojai bus informuojami, kad cigaretės, kurių skersmuo mažesnis nei 
7,5 mm, arba mėtinės cigaretės kelia tokią pačią grėsmę kaip ir paprastos cigaretės.

Pakeitimas 309
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 310
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 311
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne 
mažesnis kaip 40 g.

Or. it

Pagrindimas

Uždraudus tam tikrus pakelių dizaino bruožus bus paskatinta kontrabanda, varžoma 
konkurencija ir vartotojų pasirinkimas, kenkiama inovacijoms.  Bus panaikintos arba 
pažeistos intelektinės nuosavybės suteikiamos teisės.  Nėra vidaus rinkos ar su sveikata 
susijusių pagrindų, kuriais būtų paremtos šios nuostatos, dėl kurių, be to būtų, uždrausti kai 
kurie esami gaminiai. Juo labiau, kad šie reikalavimai neproporcingi.

Pakeitimas 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio formos. Vienetinis 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelis turi 
būti kapšelio, cilindro arba dėžutės
formos.

Or. de

Pagrindimas

Paprastą stačiakampio gretasienio pakuotę lengva pagaminti. Antra vertus, jeigu pakuotės 
forma sudėtinga, reikia aukšto lygio praktinės patirties ir brangaus gamybos proceso, kuriam 
būtų naudojamos specialios mašinos. Tai – papildomas užtikrinimas, kad gaminys nebus 
suklastotas. Vartotojų klaidinimo klausimas nagrinėjamas kitame straipsnyje, kuriame 
numatytos nuostatos, susijusios su etiketėmis ant pakuočių.
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Pakeitimas 313
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Cigaretėms sukti skirtas tabakas dešimtmečiais pakuojamas įvairiomis formomis ir būdais ir 
Komisija nepateikė jokių mokslinių įrodymų, kad pateisintų tokio lygio standartizavimą. Todėl 
neaišku, kokio tikslo siekiama, o pasiūlymo pasekmė – būtų praktiškai uždrausta daug esamų 
gaminių.

Pakeitimas 314
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 20 g.

Or. en

Pakeitimas 315
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nustačius minimalų cigarečių skaičių pakelyje ir minimalų vienetinio cigaretėms sukti skirto 
tabako pakelyje esančio tabako svorį bus ribojamas vartotojų, ypač norinčių rūkyti mažiau, 
pasirinkimas.

Pakeitimas 316
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio pavidalo formos. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako ar 
susmulkinto rūkomojo tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą būtų nebegalima pardavinėti susmulkinto rūkomojo tabako, skirto 
sukti cigaretėms, skardinėse, tačiau poveikio vertinime nepateikiama jokio konkretaus šio 
draudimo paaiškinimo.

Pakeitimas 317
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 318
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 319
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 320
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų daugiau lankstumo pakavimo srityje, nes vidaus rinkos požiūriu, pvz. atsižvelgiant į 
Direktyvą 2007/54/EB, nėra jokių tam prieštaraujančių priežasčių.
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Pakeitimas 321
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Uždraudus tam tikrus pakelių dizaino bruožus arba medžiagas bus paskatinta kontrabanda, 
varžoma konkurencija ir vartotojų pasirinkimas, kenkiama inovacijoms.  Bus panaikintos 
arba pažeistos intelektinės nuosavybės suteikiamos teisės.  Nėra vidaus rinkos ar su sveikata 
susijusių pagrindų, kuriais būtų paremta ši nuostata; be to dėl šių reikalavimų būtų uždrausti 
kai kurie esami gaminiai. Juo labiau, kad jie neproporcingi.

Pakeitimas 322
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el
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Pakeitimas 323
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi vienetinių pakelių paviršiai ir bet 
kokios cigarečių ir cigaretėms sukti skirto 
tabako išorinės pakuotės, kurios 
nereglamentuojamos pagal šios direktyvos 
nuostatas, standartizuojamos taip:
a) ant jų neturi būti jokio prekės ženklo ar 
bet kokio kito ženklo, išskyrus tabako 
gaminių rūšies ženklą ir pavadinimo 
variantą;
b) rūšies ženklas ir bet koks pavadinimo 
variantas:
i) neturi būti pateikiami daugiau kaip 
vieną kartą ant bet kokio paviršiaus;
ii) turi būti pateikiami horizontaliai 
apačioje ir ta pačia kryptimi, kaip 
kombinuotas įspėjimas apie grėsmę 
sveikatai, ant vienetinio pakelio ir bet 
kokios išorinės pakuotės priekio ir 
nugaros likusio laisvo paviršiaus centre;
iii) atitikti visas išsamesnes taisykles, 
nustatytas 3 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pašalinus visas prekybos kliūtis vidaus rinkoje, atrodo, kad standartizuota neutrali pakuotė –
geriausias būdas siekiant užtikrinti sveikatą ir vartotojų apsaugą, taip didinant įspėjimų apie 
žalą sveikatai poveikį tiems, kurie dar nepradėjo rūkyti, taigi atgrasant jaunimą nuo to, kad 
jie pradėtų, ir vengiant atskiroms vartotojų grupėms skirtų strategijų, pagal kurias būtų 
tapatinamasi su tam tikru gamintojų ženklu.

Pakeitimas 324
Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ant paties tabako gaminio negali būti 
jokio prekės ženklo ar bet kokio kito 
ženklo.

Or. en

Pagrindimas

Ant atskirų cigarečių negali būti jokių gamintojų ženklų, dizaino ar papuošimų.

Pakeitimas 325
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 326
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 327
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 328
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pakeitimas 329
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 330
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles 
dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei 
tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti 

Išbraukta.



AM\935995LT.doc 37/113 PE510.679v01-00

LT

visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Or. it

Pagrindimas

Pagal šią dalį Komisijai suteikiami įgaliojamai keisti esmines direktyvos nuostatas tinkamai 
nedalyvaujant Parlamentui ir Tarybai, taigi pažeidžiama SESV 290 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas 331
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 332
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 333
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 334
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Komisijos ataskaitoje.

Or. it

Pakeitimas 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Cigarečių arba cigaretėms sukti skirto tabako pakelio formos reikalavimai nurodyti 
pasiūlymo dėl direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje. Pasiūlyme dėl teisėkūros akto turi būti 
nurodyti reikalavimai kitų tabako gaminių pakuotėms, nes jame kalbama apie tokius svarbius 
klausimus, kaip konkurencija ir laisvės vidaus rinkoje.

Pakeitimas 336
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Pagal šią dalį Komisijai suteikiami įgaliojamai keisti esmines direktyvos nuostatas tinkamai 
nedalyvaujant Parlamentui ir Tarybai, taigi pažeidžiama SESV 290 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas 337
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vienetiniai cigarečių ir cigaretėms 
sukti skirto tabako pakeliai turi atitikti 
neutralių pakuočių reikalavimą, kurį 
Komisija nustatė pagal šio straipsnio 4b 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 338
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija, naudodamasi teise priimti 
įgyvendinimo aktus, priima vienetinių 
cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelių neutralių pakuočių taisykles. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 339
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą stebėjimo 
ir sekimo sistemą valstybės narės
reikalauja, kad visi vienetiniai pakeliai ir 
pakuotės, taip pat visos cigarečių išorinės 
pakuotės būtų ženklinami unikaliais, 
saugiais ir nepašalinamais identifikavimo 
žymenimis (toliau – unikalus 
identifikatorius), pavyzdžiui kodais ar 
spaudais, arba šie identifikatoriai būtų 
pakelių ar pakuočių dalis. Jei gaminiai 
pagaminti ne Sąjungoje, šiame straipsnyje 
nustatytos prievolės taikomos tik Sąjungos 
rinkai skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 
gaminiams.

Or. en

Pakeitimas 340
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 342
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse naudojamos naujos kartos aukštųjų technologijų banderolės. Šioms 
banderolėms naudojamas nematomas rašalas ir jose nurodomas unikalus, slaptas kiekvienos 
pakuotės kodas su data. Iš banderolių galima nustatyti, ar gaminiai yra tikri, ar klastotės, 
banderolėse taip pat gali būti nurodyta detali informacija, patalpinama centrinėje duomenų 
sistemoje. Šios nematomo rašalo technologijos privalumas – saugumas, nes rašalas 
nematomas, todėl sunku jį suklastoti.

Pakeitimas 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Unikalus identifikatorius turi leisti 
nustatyti:

2. Unikalus, saugus ir nedubliuojamas
identifikatorius turi leisti nustatyti:

Or. pl
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Pagrindimas

Identifikatorius turi būti saugus ir nedubliuojamas. Tai reiškia, kad jis negali būti tik skaičių 
ir raidžių seka, jame turi būti kiti saugumo elementai, nes skaičius ir raides lengva 
nukopijuoti.

Pakeitimas 344
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio pavadinimą; e) gaminio aprašą;

Or. en

Pakeitimas 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio pavadinimą; e) gaminio aprašą;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma naudoti terminus, kurie atitiktų atitinkamus PSO protokolo terminus.

Pakeitimas 346
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 347
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; g) numatomą gabenimo maršrutą, išvykimo 
datą, paskirties vietą, išvykimo vietą ir 
gavėją; 

Or. fr

Pakeitimas 348
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; g) numatomą gabenimo maršrutą, išvykimo 
datą, gabenimo paskirties vietą, išvykimo 
vietą ir gavėją;

Or. en

Pakeitimas 349
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei taikoma, importuotoją į Sąjungą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos
iki pirmos mažmeninės prekybos vietos, 
įskaitant visus naudojamus didmeninius
sandėlius;

i) išvykimo datą, gavėją, maršrutą nuo
gamintojo iki pirmo su gamintoju arba 
importuotoju nesusijusio kliento 
paskirties vietos, įskaitant visus jo
sandėlius ir visus akcizais apmokestinamų 
prekių sandėlius;

Or. en

Pakeitimas 351
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) visų pirkėjų nuo gamintojo iki pirmos 
mažmeninės prekybos vietos tapatybę;

j) pirmo su gamintoju arba importuotoju 
nesusijusio kliento tapatybę ir visų žinomų 
tolesnių pirkėjų tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 352
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos 
mažmeninės prekybos vietos sąskaitas 
faktūras, užsakymo numerį ir mokėjimų 
įrašus.

k) pirmo su gamintoju arba importuotoju 
nesusijusio kliento sąskaitas faktūras, 
užsakymo numerį ir mokėjimų įrašus.

Or. en

Pakeitimas 353
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
unikalūs vienetinių pakelių 
identifikatoriai būtų susieti su unikaliais 
identifikatoriais ant išorinių pakuočių. 
Bet kokie vienetinių pakelių ir išorinių 
pakuočių sąsajų pokyčiai registruojami 6 
dalyje nurodytoje duomenų bazėje.

Or. fr

Pakeitimas 354
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą registruotų visus jų 

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi
Sąjungos gamintojai ir į ją importuojantys 
importuotojai registruotų duomenis, 
įskaitant visus judėjimus ir pardavimą 
pirmam su gamintoju arba importuotoju 
nesusijusiam klientui. Ši prievolė gali būti 
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gaunamus vienetinius pakelius, taip pat 
visus tarpinius judėjimus iki galutinio 
pakelių išėjimo iš jų. Ši prievolė gali būti 
vykdoma registruojant suvestinius 
duomenis, pvz., išorines pakuotes, jeigu 
lieka įmanoma nustatyti vienetinių pakelių 
buvimo vietą ir juos atsekti.

vykdoma registruojant suvestinius 
duomenis, pvz., išorines pakuotes, jeigu vis 
dar įmanoma nustatyti vienetinių pakelių 
buvimo vietą ir juos atsekti.

Or. en

Pakeitimas 355
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą registruotų visus jų 
gaunamus vienetinius pakelius, taip pat 
visus tarpinius judėjimus iki galutinio 
pakelių išėjimo iš jų. Ši prievolė gali būti 
vykdoma registruojant suvestinius 
duomenis, pvz., išorines pakuotes, jeigu 
lieka įmanoma nustatyti vienetinių pakelių 
buvimo vietą ir juos atsekti.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą registruotų visus jų 
gaunamus vienetinius pakelius ir išorines 
pakuotes, taip pat visus tarpinius judėjimus 
iki galutinio pakelių išėjimo iš jų. Ši 
prievolė gali būti vykdoma registruojant 
suvestinius duomenis, pvz., išorines 
pakuotes, jeigu vis dar įmanoma nustatyti 
vienetinių pakelių buvimo vietą ir juos 
atsekti.

Or. fr

Pakeitimas 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 4. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 



AM\935995LT.doc 49/113 PE510.679v01-00

LT

gaminių gamintojai nurodytų visus 
ekonominės veiklos vykdytojus, susijusius 
su prekyba tabako gaminiais nuo gamybos 
iki paskutinio prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą ekonominės veiklos 
vykdytojo, įskaitant importuotojus, 
didmeninės prekybos sandėlius ir 
transporto bendroves, turinčius būtiną 
įrangą, leidžiančią registruoti įsigytus, 
parduotus, saugomus, vežamus ar kitaip 
tvarkomus tabako gaminius. Šia įranga turi 
būti įmanoma nuskaityti ir perduoti 
duomenis elektroniniu būdu į duomenų 
saugyklą pagal 6 dalį.

gaminių gamintojai nurodytų visus 
ekonominės veiklos vykdytojus, susijusius 
su prekyba tabako gaminiais nuo gamybos 
iki paskutinio prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą ekonominės veiklos 
vykdytojo, įskaitant importuotojus, 
didmeninės prekybos sandėlius ir 
transporto bendroves, turinčius valstybių 
narių nustatytą būtiną įrangą, leidžiančią 
registruoti įsigytus, parduotus, saugomus, 
vežamus ar kitaip tvarkomus tabako 
gaminius. Šia įranga turi būti įmanoma 
nuskaityti ir perduoti duomenis 
elektroniniu būdu į duomenų saugyklą 
pagal 6 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės nustato, kokia įranga turi būti naudojama.

Pakeitimas 357
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nė vienas su prekyba tabako gaminiais 
susijęs ekonominės veiklos vykdytojas, 
susijęs su prekyba tabako gaminiais, negali 
keisti ar ištrinti registruotų duomenų, 
tačiau duomenis įvedęs ekonominės 
veiklos vykdytojas ir kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, tiesiogiai susiję su 
sandoriu, kaip antai tiekėjas ar gavėjas, gali 
pateikti pastabas dėl anksčiau įvestų 
duomenų. Atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas įveda teisingus duomenis ir 
pateikia nuorodą į ankstesnį įrašą, kuris, jo 
nuomone, turi būti pataisytas. Išskirtinėmis 
aplinkybėmis ir pateikus tinkamus 
įrodymus kompetentinga institucija 
valstybėje narėje, kurioje duomenys 

5. Registruoti duomenys turi būti laiku 
perkelti į duomenų bazę. Nė vienas su 
prekyba tabako gaminiais susijęs 
ekonominės veiklos vykdytojas negali 
keisti ar ištrinti duomenų, tačiau duomenis 
įvedęs ekonominės veiklos vykdytojas ir 
kiti ekonominės veiklos vykdytojai, 
tiesiogiai susiję su sandoriu, kaip antai 
tiekėjas ar gavėjas, gali pateikti pastabas 
dėl anksčiau įvestų duomenų. Atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas įveda 
teisingus duomenis ir pateikia nuorodą į 
ankstesnį įrašą, kuris, jo nuomone, turi būti 
pataisytas. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir 
pateikus tinkamus įrodymus kompetentinga 
institucija valstybėje narėje, kurioje 
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registruoti arba, jei duomenys registruoti 
ne Sąjungoje, importuojančios valstybės 
narės kompetentinga institucija gali leisti 
pakeisti arba ištrinti anksčiau 
užregistruotus duomenis.

duomenys registruoti arba, jei duomenys 
registruoti ne Sąjungoje, importuojančios 
valstybės narės kompetentinga institucija 
gali leisti pakeisti arba ištrinti anksčiau 
registruotus duomenis. Registruoti 
duomenys turi būti saugomi ketverius 
metus nuo pagaminimo datos, išskyrus 
atvejus, kai valstybė narė arba Komisija 
prašo juos saugoti ilgiau dėl vykdomo 
tyrimo.

Or. en

Pakeitimas 358
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
sudarytų duomenų saugojimo sutartis su 
nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri 
prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu 
gamintoju ir importuotoju susijusiems 
duomenims saugoti. Duomenų saugyklos 
fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje.
Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį pasiūlo ir kuriam 
moka už darbą tabako gamintojas ir kurį 
patvirtina Komisija. Valstybės narės
užtikrina visišką duomenų saugyklų 
skaidrumą ir nuolatinę prieigą valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms, 
Komisijai ir nepriklausomai trečiajai šaliai.
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės ir Komisija gali suteikti gamintojams 
ar importuotojams prieigą prie šios
informacijos su sąlyga, kad jautri 
komercinė informacija ir asmens 
duomenys išliks tinkamai apsaugoti 
laikantis atitinkamų nacionalinių ir 

6. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
sudarytų duomenų saugojimo sutartis su 
nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri 
prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu 
gamintoju ir importuotoju susijusiems 
duomenims saugoti. Duomenų saugyklos 
fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje.
Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį pasiūlo ir kuriam 
moka už darbą tabako gamintojas ir kurį 
patvirtina Komisija. Valstybės narės 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, Komisijai ir nepriklausomai 
trečiajai šaliai užtikrina prieigą prie 
reikalingų duomenų internetu. Valstybės 
narės arba Komisija suteikia gamintojams 
ar importuotojams prieigą prie 
informacijos su sąlyga, kad jautri 
komercinė informacija ir asmens 
duomenys išliks tinkamai apsaugoti 
laikantis atitinkamų nacionalinių ir 
Sąjungos teisės aktų. Valstybės narės 
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Sąjungos teisės aktų. užtikrina, kad prieiga prie duomenų bazės 
būtų suteikiama tik tais atvejais, kai to 
reikia siekiant nustatyti arba ištirti 
neteisėtą prekybą, o duomenų bazės 
informacija būtų saugoma ir ja 
naudojamasi konfidencialiai. Visų pirma, 
duomenimis negalima dalintis su jokiais 
asmenimis arba organizacijomis, 
nedalyvaujančiais tyrime ar tolesniame 
procese.

Or. en

Pakeitimas 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
sudarytų duomenų saugojimo sutartis su 
nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri 
prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu 
gamintoju ir importuotoju susijusiems 
duomenims saugoti. Duomenų saugyklos 
fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje. 
Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį pasiūlo ir kuriam 
moka už darbą tabako gamintojas ir kurį 
patvirtina Komisija. Valstybės narės 
užtikrina visišką duomenų saugyklų 
skaidrumą ir nuolatinę prieigą valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms, 
Komisijai ir nepriklausomai trečiajai šaliai. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės ir Komisija gali suteikti gamintojams 
ar importuotojams prieigą prie šios 
informacijos su sąlyga, kad jautri 
komercinė informacija ir asmens 
duomenys išliks tinkamai apsaugoti 
laikantis atitinkamų nacionalinių ir 

6. Valstybės narės patikrina, ar tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai sudaro
duomenų saugojimo sutartis su 
nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri 
prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu 
gamintoju ir importuotoju susijusiems 
duomenims saugoti. Duomenų saugyklos 
fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje. 
Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį pasiūlo ir kuriam 
moka už darbą tabako gamintojas ir kurį 
patvirtina Komisija. Valstybės narės 
užtikrina visišką duomenų saugyklų 
skaidrumą ir nuolatinę prieigą valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms, 
Komisijai ir nepriklausomai trečiajai šaliai. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės ir Komisija gali suteikti gamintojams 
ar importuotojams prieigą prie šios 
informacijos su sąlyga, kad jautri 
komercinė informacija ir asmens 
duomenys išliks tinkamai apsaugoti 
laikantis atitinkamų nacionalinių ir 
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Sąjungos teisės aktų. Sąjungos teisės aktų.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybių narių pareiga patikrinti gamintojų pateikiamus duomenis.

Pakeitimas 360
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
sudarytų duomenų saugojimo sutartis su 
nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri 
prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu 
gamintoju ir importuotoju susijusiems 
duomenims saugoti. Duomenų saugyklos 
fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje. 
Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį pasiūlo ir kuriam 
moka už darbą tabako gamintojas ir kurį 
patvirtina Komisija. Valstybės narės 
užtikrina visišką duomenų saugyklų 
skaidrumą ir nuolatinę prieigą valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms, 
Komisijai ir nepriklausomai trečiajai šaliai. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės ir Komisija gali suteikti gamintojams 
ar importuotojams prieigą prie šios 
informacijos su sąlyga, kad jautri 
komercinė informacija ir asmens 
duomenys išliks tinkamai apsaugoti 
laikantis atitinkamų nacionalinių ir 
Sąjungos teisės aktų.

6. Valstybės narės sudaro duomenų 
saugojimo sutartis su nepriklausoma 
trečiąja šalimi, kuri prižiūrėtų duomenų 
saugyklą su atitinkamu gamintoju ir 
importuotoju susijusiems duomenims 
saugoti. Duomenų saugyklos fizinė vieta 
turi būti Sąjungos teritorijoje. Trečiosios 
šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį skiria Komisija.
Išlaidas, atsirandančias dėl sutarties su 
auditoriumi ir duomenų bazės valdymo 
paslaugų, apmoka tabako gamintojai ir 
importuotojai. Valstybės narės užtikrina 
visišką duomenų saugyklų skaidrumą ir 
nuolatinę prieigą valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, Komisijai 
ir nepriklausomai trečiajai šaliai. Tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės ir 
Komisija gali suteikti gamintojams ar 
importuotojams prieigą prie šios 
informacijos su sąlyga, kad jautri 
komercinė informacija ir asmens 
duomenys išliks tinkamai apsaugoti 
laikantis atitinkamų nacionalinių ir 
Sąjungos teisės aktų.

Or. fr
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Pakeitimas 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
pakeliuose būtų matomi atsparūs 
klastojimui saugumo elementai bent 1 cm2

dydžio, kurie turi būti atspausdinti arba 
pritvirtinti aiškiais nenutrinamais 
spaudmenimis ir negali būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus, ar kitais pagal teisės aktus 
privalomais elementais.

8. Be unikalaus, saugaus ir nedubliuojamo
identifikatoriaus, valstybės narės 
reikalauja, kad visose pateikiamuose rinkai 
vienetiniuose tabako gaminių pakeliuose 
būtų matomi atsparūs klastojimui saugumo 
elementai bent 1 cm2 dydžio, kurie turi būti 
atspausdinti arba pritvirtinti aiškiais 
nenutrinamais spaudmenimis ir negali būti 
paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant 
banderoles ir kainų ženklus, ar kitais pagal 
teisės aktus privalomais elementais.

Or. pl

Pakeitimas 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
pakeliuose būtų matomi atsparūs 
klastojimui saugumo elementai bent 1 cm2

dydžio, kurie turi būti atspausdinti arba 
pritvirtinti aiškiais nenutrinamais 
spaudmenimis ir negali būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant 
banderoles ir kainų ženklus, ar kitais 
pagal teisės aktus privalomais elementais.

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
pakeliuose būtų matomi atsparūs 
klastojimui saugumo elementai bent 1 cm2 

dydžio, kurie turi būti atspausdinti arba 
pritvirtinti aiškiais nenutrinamais 
spaudmenimis ir negali būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma. Valstybėse narėse, 
kuriose ant tabako gaminių dedamos 
banderolės, kurios atitinka pirmiau 
nurodytus reikalavimus, jokių papildomų 
saugumo elementų nereikalaujama.
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Or. en

Pakeitimas 363
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
pakeliuose būtų matomi atsparūs 
klastojimui saugumo elementai bent 1 cm2

dydžio, kurie turi būti atspausdinti arba 
pritvirtinti aiškiais nenutrinamais 
spaudmenimis ir negali būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus, ar kitais pagal teisės aktus 
privalomais elementais.

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
pakeliuose būtų atsparūs klastojimui 
saugumo elementai, kurie turi būti 
atspausdinti arba pritvirtinti aiškiais 
nenutrinamais spaudmenimis ir negali būti 
paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant 
banderoles ir kainų ženklus, ar kitais pagal 
teisės aktus privalomais elementais.

Or. es

Pakeitimas 364
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) nustatyti pagrindinius 6 dalyje 
nurodytos sutarties elementus (kaip antai 
trukmė, atnaujinimas, reikalaujama 
kompetencija, konfidencialumas);
b) nustatyti techninius standartus siekiant 
užtikrinti, kad unikaliems 
identifikatoriams naudojamos sistemos ir 
susijusios funkcijos būtų visiškai 
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suderinamos tarpusavyje visoje Sąjungoje 
ir
c) nustatyti saugumo elementų techninius 
standartus ir elementų galimą rotaciją ir 
pritaikyti juos prie mokslo, rinkos ir 
technikos pokyčių.

Or. nl

Pakeitimas 365
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) nustatyti pagrindinius 6 dalyje 
nurodytos sutarties elementus (kaip antai 
trukmė, atnaujinimas, reikalaujama 
kompetencija, konfidencialumas);
b) nustatyti techninius standartus siekiant 
užtikrinti, kad unikaliems 
identifikatoriams naudojamos sistemos ir 
susijusios funkcijos būtų visiškai 
suderinamos tarpusavyje visoje Sąjungoje 
ir
c) nustatyti saugumo elementų techninius 
standartus ir elementų galimą rotaciją ir 
pritaikyti juos prie mokslo, rinkos ir 
technikos pokyčių.

Or. es

Pakeitimas 366
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis



PE510.679v01-00 56/113 AM\935995LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai atsižvelgiant į turimą patirtį, 
technologijas ir komercinę praktiką, taip 
pat į pasaulinius standartus, susijusius su 
greitai judančių vartojimo produktų 
stebėjimu, sekimu ir autentikavimu, ir į 
atitinkamus reikalavimus, numatytus 
pagal PSO Tabako kontrolės pagrindų 
konvencijos protokolą dėl neteisėtos 
prekybos tabako gaminiais, priimti 
deleguotuosius teisės aktus ir

Or. en

Pakeitimas 367
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms 
sukti skirtas tabakas tabako gaminiams 1–8 
dalys netaikomos 5 metus nuo 25 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

10. Kitiems nei cigaretės ir susmulkintas 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminiams 1–8 dalys netaikomos 10 metų
nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako 
gaminiais 8 straipsnio 3 dalį kitiems nei cigaretės ir susmulkintas cigaretėms sukti skirtas 
tabakas tabako gaminiams užtikrinamas 10 metų pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 368
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms 
sukti skirtas tabakas tabako gaminiams 1–8 
dalys netaikomos 5 metus nuo 25 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

10. Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms 
sukti skirtas tabakas tabako gaminiams 1–8 
dalys netaikomos 10 metų nuo 25 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

Or. it

Pagrindimas

Žr. PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako 
gaminiais 8 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 369
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 370
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

1. Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės gali drausti pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

Or. en
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Pagrindimas

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different Member States because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Pakeitimas 371
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato didžiausią 
leidžiamą ribinę toksinių ar 
kancerogeninių medžiagų, esančių 
pateiktuose rinkai bedūmiuose tabako 
gaminiuose, vertę. Medžiagos ir jų ribinės 
vertės išvardytos IIa priede. 

Or. en

Pagrindimas

Nustatytais kokybės reikalavimais visiems bedūmiams tabako gaminiams pakeičiamas 
draudimas prekiauti oraliniam vartojimui skirtu tabaku. Vietoj to, kad būtų uždrausti 
mažiausiai žalingi bedūmiai tabako gaminiai, iš rinkos bus pašalinti žalingiausi gaminiai, 
taigi taip suderinta su vidaus rinkos sveikatos tikslais. Šiame skirsnyje atkartojamos PSO 
tabako gaminių reglamentavimo darbo grupės rekomendacijos „Pranešimas apie tabako 
gaminių reglamentavimo mokslinius pagrindus“ PSO techniniai pranešimai, Nr. 955 (2010)) 
(angl. Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO Technical Report 
Series, no. 955. (2010)).

Pakeitimas 372
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 b dalis (nauja)



AM\935995LT.doc 59/113 PE510.679v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais ji, atsižvelgdama į mokslo raidą ir 
tarptautinius standartus, taip pat į 
proporcingumo ir nediskriminavimo 
principus ir į objektyvios vidaus rinkos, 
kurioje būtų užtikrinta aukšto lygio 
sveikatos apsauga, plėtros siekį, 
koreguotų medžiagas ir ribines vertes, 
nurodytas 1a dalyje ir IIa priede.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai koreguoti teisinę bazę, pavyzdžiui, įtraukti sunkiuosius 
metalus arba kitus kancerogenus, jeigu tai pateisinama.

Pakeitimas 373
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Tabako gaminių rodymas prekybos 
vietose
1. Valstybės narės savo teritorijoje 
draudžia rodyti tabako gaminius prekybos 
vietose.
2. Tabako gaminiai turi būti visiškai 
paslėpti nuo vartotojo, išskyrus tabako 
gaminių pirkimo arba prekių gavimo, 
papildymo, darbuotojų mokymo ar 
sandėlio patalpos remonto metu.
3. Tabako gaminių rodymas dėl 2 dalyje 
nurodytų priežasčių gali trukti tik tol, kol 
šie veiksmai atliekami. 
4. Tabako gaminių kainos išvardijamos
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vienodu formatu.

Or. en

Pakeitimas 374
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą 
Sąjungoje esantiems vartotojams, 
registruotis valstybės narės, kurioje 
mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir 
valstybės narės, kurioje yra faktinis ar 
potencialus vartotojas, kompetentingose 
institucijose. Mažmeninės prekybos vietos, 
įsteigtos už Sąjungos ribų, turi būti 
registruojamos kompetentingų institucijų 
valstybėje narėje, kur yra faktinis arba 
potencialus vartotojas. Apie visas 
mažmeninės prekybos vietas, numatomas 
įtraukti į nuotolinę prekybą, 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiama bent ši informacija:

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais
Sąjungoje esantiems vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 375
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą 
Sąjungoje esantiems vartotojams, 

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabaku Sąjungoje 
esantiems vartotojams.
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registruotis valstybės narės, kurioje 
mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir 
valstybės narės, kurioje yra faktinis ar 
potencialus vartotojas, kompetentingose 
institucijose. Mažmeninės prekybos vietos, 
įsteigtos už Sąjungos ribų, turi būti 
registruojamos kompetentingų institucijų 
valstybėje narėje, kur yra faktinis arba 
potencialus vartotojas. Apie visas 
mažmeninės prekybos vietas, numatomas 
įtraukti į nuotolinę prekybą, 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiama bent ši informacija:

Or. fr

Pakeitimas 376
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą 
Sąjungoje esantiems vartotojams, 
registruotis valstybės narės, kurioje 
mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir 
valstybės narės, kurioje yra faktinis ar 
potencialus vartotojas, kompetentingose 
institucijose. Mažmeninės prekybos vietos, 
įsteigtos už Sąjungos ribų, turi būti 
registruojamos kompetentingų institucijų 
valstybėje narėje, kur yra faktinis arba 
potencialus vartotojas. Apie visas 
mažmeninės prekybos vietas, numatomas 
įtraukti į nuotolinę prekybą, 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiama bent ši informacija:

1. Valstybės narės draudžia jų teritorijoje 
įsteigtoms mažmeninės prekybos vietoms 
verstis tarpvalstybine nuotoline prekyba.

Or. it
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Pakeitimas 377
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą
Sąjungoje esantiems vartotojams, 
registruotis valstybės narės, kurioje 
mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir 
valstybės narės, kurioje yra faktinis ar 
potencialus vartotojas, kompetentingose 
institucijose. Mažmeninės prekybos vietos, 
įsteigtos už Sąjungos ribų, turi būti 
registruojamos kompetentingų institucijų 
valstybėje narėje, kur yra faktinis arba 
potencialus vartotojas. Apie visas 
mažmeninės prekybos vietas, numatomas 
įtraukti į nuotolinę prekybą, 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiama bent ši informacija:

1. Valstybės narės draudžia jų teritorijoje 
įsteigtoms mažmeninės prekybos vietoms 
verstis tarpvalstybine nuotoline prekyba, 
skirta Sąjungoje esantiems vartotojams.

Or. cs

Pagrindimas

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

Pakeitimas 378
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą 
Sąjungoje esantiems vartotojams, 

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais
Sąjungoje esantiems vartotojams.
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registruotis valstybės narės, kurioje 
mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir 
valstybės narės, kurioje yra faktinis ar 
potencialus vartotojas, kompetentingose 
institucijose. Mažmeninės prekybos vietos, 
įsteigtos už Sąjungos ribų, turi būti 
registruojamos kompetentingų institucijų 
valstybėje narėje, kur yra faktinis arba 
potencialus vartotojas. Apie visas 
mažmeninės prekybos vietas, numatomas 
įtraukti į nuotolinę prekybą, 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiama bent ši informacija:

Or. pl

Pagrindimas

Leidimas pardavinėti internetu, neatsižvelgiant į tai, kad yra teorinis reikalavimas, jog būtų 
nustatyta vartotojo amžiaus patikros sistema, prieštarauja Komisijos užsibrėžtam tikslui, t. y. 
užkirsti kelią vaikams ir paaugliams gauti tabako gaminių. Yra galimybė, kad šiems jauniems 
pirkėjams nebus sudėtinga apgauti nurodytą amžiaus patikros sistemą.

Pakeitimas 379
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdymo vietos, iš kurios 
tiekiami tabako gaminiai, pavadinimas ar 
juridinis pavadinimas ir nuolatinis 
adresas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 380
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdymo vietos, iš kurios 
tiekiami tabako gaminiai, pavadinimas ar 
juridinis pavadinimas ir nuolatinis 
adresas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 381
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdymo vietos, iš kurios 
tiekiami tabako gaminiai, pavadinimas ar 
juridinis pavadinimas ir nuolatinis 
adresas;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 382
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdymo vietos, iš kurios 
tiekiami tabako gaminiai, pavadinimas ar 
juridinis pavadinimas ir nuolatinis 
adresas;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 383
Preslav Borissov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 384
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 385
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 386
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 387
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 
informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 388
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 
informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 389
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 
informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 390
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 
informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 391
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybes narės savo teritorijoje 
draudžia platinti nemokamus tabako 
gaminius arba tabako gaminius su 
nuolaida ir atidarytus pakelius keisti 
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naujais uždarytais tabako gaminių 
pakeliais, nepriklausomai nuo to, kaip tai 
daroma.

Or. it

Pagrindimas

Reklamos sistemos, pagal kurias viešose vietose dalinami nemokami cigarečių pakeliai arba 
atidaryti pakeliai keičiami naujais ir uždarytais pakeliais, yra skirtos jauniems ir 
pažeidžiamiems asmenims.

Pakeitimas 392
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos paskelbia visą visų jų 
registruotų mažmeninės prekybos vietų 
sąrašą pagal taisykles ir apsaugos 
priemones, nustatytas Direktyvoje 
95/46/EB. Mažmeninės prekybos vietose 
tabako gaminiai gal būti pradėti pateikti 
rinkai nuotolinės prekybos būdu tik tada, 
kai mažmeninės prekybos vietos 
pavadinimas paskelbiamas atitinkamose 
valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 393
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos paskelbia visą visų jų 

Išbraukta.
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registruotų mažmeninės prekybos vietų 
sąrašą pagal taisykles ir apsaugos 
priemones, nustatytas Direktyvoje 
95/46/EB. Mažmeninės prekybos vietose 
tabako gaminiai gal būti pradėti pateikti 
rinkai nuotolinės prekybos būdu tik tada, 
kai mažmeninės prekybos vietos 
pavadinimas paskelbiamas atitinkamose 
valstybėse narėse.

Or. fr

Pakeitimas 394
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos paskelbia visą visų jų 
registruotų mažmeninės prekybos vietų 
sąrašą pagal taisykles ir apsaugos 
priemones, nustatytas Direktyvoje 
95/46/EB. Mažmeninės prekybos vietose 
tabako gaminiai gal būti pradėti pateikti 
rinkai nuotolinės prekybos būdu tik tada, 
kai mažmeninės prekybos vietos 
pavadinimas paskelbiamas atitinkamose 
valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 395
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos paskelbia visą visų jų 

Išbraukta.
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registruotų mažmeninės prekybos vietų 
sąrašą pagal taisykles ir apsaugos 
priemones, nustatytas Direktyvoje 
95/46/EB. Mažmeninės prekybos vietose 
tabako gaminiai gal būti pradėti pateikti 
rinkai nuotolinės prekybos būdu tik tada, 
kai mažmeninės prekybos vietos 
pavadinimas paskelbiamas atitinkamose 
valstybėse narėse.

Or. cs

Pakeitimas 396
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos paskelbia visą visų jų 
registruotų mažmeninės prekybos vietų 
sąrašą pagal taisykles ir apsaugos 
priemones, nustatytas Direktyvoje 
95/46/EB. Mažmeninės prekybos vietose 
tabako gaminiai gal būti pradėti pateikti 
rinkai nuotolinės prekybos būdu tik tada, 
kai mažmeninės prekybos vietos 
pavadinimas paskelbiamas atitinkamose 
valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 397
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei reikalinga siekiant užtikrinti atitiktį 
ir padėti užtikrinti vykdymą paskirties 

Išbraukta.
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valstybės narės gali reikalauti, kad 
mažmeninės prekybos vietoje būtų 
paskirtas fizinis asmuo, atsakingas už 
patikrą, kad tabako gaminiai prieš juos 
siunčiant vartotojui atitiktų pagal 
direktyvą priimtas paskirties valstybės 
narės nacionalines nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 398
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei reikalinga siekiant užtikrinti atitiktį 
ir padėti užtikrinti vykdymą paskirties 
valstybės narės gali reikalauti, kad 
mažmeninės prekybos vietoje būtų 
paskirtas fizinis asmuo, atsakingas už 
patikrą, kad tabako gaminiai prieš juos 
siunčiant vartotojui atitiktų pagal 
direktyvą priimtas paskirties valstybės 
narės nacionalines nuostatas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 399
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei reikalinga siekiant užtikrinti atitiktį 
ir padėti užtikrinti vykdymą paskirties 
valstybės narės gali reikalauti, kad 
mažmeninės prekybos vietoje būtų 
paskirtas fizinis asmuo, atsakingas už 
patikrą, kad tabako gaminiai prieš juos 

Išbraukta.
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siunčiant vartotojui atitiktų pagal 
direktyvą priimtas paskirties valstybės 
narės nacionalines nuostatas.

Or. it

Pakeitimas 400
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei reikalinga siekiant užtikrinti atitiktį 
ir padėti užtikrinti vykdymą paskirties 
valstybės narės gali reikalauti, kad 
mažmeninės prekybos vietoje būtų 
paskirtas fizinis asmuo, atsakingas už 
patikrą, kad tabako gaminiai prieš juos 
siunčiant vartotojui atitiktų pagal 
direktyvą priimtas paskirties valstybės 
narės nacionalines nuostatas.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 401
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei reikalinga siekiant užtikrinti atitiktį 
ir padėti užtikrinti vykdymą paskirties 
valstybės narės gali reikalauti, kad 
mažmeninės prekybos vietoje būtų 
paskirtas fizinis asmuo, atsakingas už 
patikrą, kad tabako gaminiai prieš juos 
siunčiant vartotojui atitiktų pagal 
direktyvą priimtas paskirties valstybės 
narės nacionalines nuostatas.

Išbraukta.
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Or. pl

Pakeitimas 402
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mažmeninės prekybos vietos, 
užsiimančios nuotoline prekyba, turi 
turėti amžiaus patikros sistemą, kuri 
pardavimo metu tikrintų, kad perkantis 
vartotojas atitiktų minimalų pagal 
paskirties valstybės narės nacionalinius 
teisės aktus numatytą amžių. 
Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 403
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mažmeninės prekybos vietos, 
užsiimančios nuotoline prekyba, turi 
turėti amžiaus patikros sistemą, kuri 
pardavimo metu tikrintų, kad perkantis 
vartotojas atitiktų minimalų pagal 
paskirties valstybės narės nacionalinius 
teisės aktus numatytą amžių. 
Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 404
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mažmeninės prekybos vietos, 
užsiimančios nuotoline prekyba, turi 
turėti amžiaus patikros sistemą, kuri 
pardavimo metu tikrintų, kad perkantis 
vartotojas atitiktų minimalų pagal 
paskirties valstybės narės nacionalinius 
teisės aktus numatytą amžių. 
Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 405
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mažmeninės prekybos vietos, 
užsiimančios nuotoline prekyba, turi 
turėti amžiaus patikros sistemą, kuri 
pardavimo metu tikrintų, kad perkantis 
vartotojas atitiktų minimalų pagal 
paskirties valstybės narės nacionalinius 
teisės aktus numatytą amžių. 
Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Išbraukta.
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Or. cs

Pakeitimas 406
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mažmeninės prekybos vietos, 
užsiimančios nuotoline prekyba, turi 
turėti amžiaus patikros sistemą, kuri 
pardavimo metu tikrintų, kad perkantis 
vartotojas atitiktų minimalų pagal 
paskirties valstybės narės nacionalinius 
teisės aktus numatytą amžių. 
Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 407
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojo asmens duomenys gali būti 
tvarkomi tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir 
negali būti atskleidžiami tabako 
gamintojui ar bendrovėms, sudarančioms 
tą pačią bendrovių grupės dalį ar jokioms 
kitoms trečiosioms šalims. Asmens 
duomenys negali būti naudojami ar 
perduodami jokiu kitu tikslu, išskyrus šį 
faktinį pirkimą. Tai taikoma ir tada, jei 
mažmeninės prekybos vieta priklauso 
tabako gaminių gamintojui.

Išbraukta.



PE510.679v01-00 76/113 AM\935995LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 408
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojo asmens duomenys gali būti 
tvarkomi tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir 
negali būti atskleidžiami tabako 
gamintojui ar bendrovėms, sudarančioms 
tą pačią bendrovių grupės dalį ar jokioms 
kitoms trečiosioms šalims. Asmens 
duomenys negali būti naudojami ar 
perduodami jokiu kitu tikslu, išskyrus šį 
faktinį pirkimą. Tai taikoma ir tada, jei 
mažmeninės prekybos vieta priklauso 
tabako gaminių gamintojui.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 409
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojo asmens duomenys gali būti 
tvarkomi tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir 
negali būti atskleidžiami tabako 
gamintojui ar bendrovėms, sudarančioms 
tą pačią bendrovių grupės dalį ar jokioms 
kitoms trečiosioms šalims. Asmens 
duomenys negali būti naudojami ar 
perduodami jokiu kitu tikslu, išskyrus šį 
faktinį pirkimą. Tai taikoma ir tada, jei 
mažmeninės prekybos vieta priklauso 
tabako gaminių gamintojui.

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 410
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojo asmens duomenys gali būti 
tvarkomi tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir 
negali būti atskleidžiami tabako 
gamintojui ar bendrovėms, sudarančioms 
tą pačią bendrovių grupės dalį ar jokioms 
kitoms trečiosioms šalims. Asmens 
duomenys negali būti naudojami ar 
perduodami jokiu kitu tikslu, išskyrus šį 
faktinį pirkimą. Tai taikoma ir tada, jei 
mažmeninės prekybos vieta priklauso 
tabako gaminių gamintojui.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 411
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojo asmens duomenys gali būti 
tvarkomi tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir 
negali būti atskleidžiami tabako 
gamintojui ar bendrovėms, sudarančioms 
tą pačią bendrovių grupės dalį ar jokioms 
kitoms trečiosioms šalims. Asmens 
duomenys negali būti naudojami ar 
perduodami jokiu kitu tikslu, išskyrus šį 
faktinį pirkimą. Tai taikoma ir tada, jei 
mažmeninės prekybos vieta priklauso 
tabako gaminių gamintojui.

Išbraukta.
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Or. pl

Pakeitimas 412
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie naujus tabako gaminius ir 
naujus mažesnę riziką galinčius kelti 
tabako gaminius

Or. pt

Pakeitimas 413
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie naujus tabako gaminius ir 
išankstinio rinkodaros leidimo išdavimas 
mažesnę riziką keliantiems tabako 
gaminiams

Or. it

Pagrindimas

Susijęs su 2 straipsnio 1 dalies 36a punkto pakeitimu. Kai institucijos turės mokslinių 
įrodymų, kad kai kurie nauji tabako gaminiai kelia mažesnę riziką, reikės patvirtinti 
veiksmingas taisykles, kuriose būtų numatytos priemonės, kaip tinkamai apie tai informuoti 
vartotojus. Jeigu to padaryti nepavyks, sumažės 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 414
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį naujos 
kategorijos tabako gaminį, kurį jos numato 
pateikti rinkai susijusiose valstybėse 
narėse. Pranešimas pateikiamas elektronine 
forma šešis mėnesius prieš numatytą 
pateikimą rinkai ir prie jo pridedamas 
išsamus aptariamo gaminio aprašymas, taip 
pat informacija apie sudedamąsias dalis ir 
išrūkas pagal 5 straipsnį. Gamintojai ir 
importuotojai, pranešantys apie naujos 
kategorijos tabako gaminį, taip pat pateikia 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms:

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį naują tabako 
gaminį, kurį jos numato pateikti rinkai 
susijusiose valstybėse narėse ir kuris pagal 
nepriklausomus ir patikrinamus 
mokslinius duomenis galėtų būti daug 
mažiau žalingas nei tradiciniai tabako 
gaminiai. Pranešimas pateikiamas 
elektronine forma likus šešiems mėnesiams 
iki numatyto pateikimo rinkai ir prie jo 
pridedamas išsamus aptariamo gaminio 
aprašymas, taip pat informacija apie 
sudedamąsias dalis ir išrūkas pagal 5 
straipsnį. Gamintojai ir importuotojai, 
pranešantys apie naują tabako gaminį, taip 
pat pateikia susijusioms kompetentingoms 
institucijoms:

Or. fr

Pakeitimas 415
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį naujos 
kategorijos tabako gaminį, kurį jos numato 
pateikti rinkai susijusiose valstybėse 
narėse. Pranešimas pateikiamas elektronine 
forma šešis mėnesius prieš numatytą 
pateikimą rinkai ir prie jo pridedamas 
išsamus aptariamo gaminio aprašymas, taip 
pat informacija apie sudedamąsias dalis ir 

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį naują tabako 
gaminį, kurį jos numato pateikti rinkai 
susijusiose valstybėse narėse ir kurio 
atžvilgiu jie, remdamiesi nepriklausomais 
ir patikrinamais moksliniais duomenimis, 
mano teigti, kad jis daro mažiau žalos ar 
kelia grėsmės nei tradiciniai tabako 
gaminiai. Pranešimas pateikiamas 
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išrūkas pagal 5 straipsnį. Gamintojai ir 
importuotojai, pranešantys apie naujos 
kategorijos tabako gaminį, taip pat pateikia 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms:

elektronine forma likus šešiems mėnesiams 
iki numatyto pateikimo rinkai ir prie jo 
pridedamas išsamus aptariamo gaminio 
aprašymas, taip pat informacija apie 
sudedamąsias dalis ir išrūkas pagal 5 
straipsnį. Gamintojai ir importuotojai, 
pranešantys apie naują tabako gaminį, taip 
pat pateikia susijusioms kompetentingoms 
institucijoms:

Or. pt

Pakeitimas 416
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turimus mokslinių tyrimų dėl gaminio 
toksiškumo, priklausomybės sukėlimo 
gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl 
jo sudedamųjų dalių ir išrūkų;

a) turimus mokslinių tyrimų dėl gaminio 
toksiškumo, poveikio pasyviam rūkymui, 
priklausomybės ir patrauklumo duomenis, 
ypač dėl jo sudedamųjų dalių ir išrūkų;

Or. cs

Pakeitimas 417
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 1 
dalies a – c punktuose nurodytą 
informaciją pateiktų kompetentingoms 
institucijoms po to, kai nepriklausomos 
mokslinės įstaigos patikrina jos turinį ir 
išvadas.

Or. cs
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Pakeitimas 418
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės turi teisę nustatyti leidimų 
sistemą ir imti proporcingo dydžio 
mokestį.

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės, norėdamos pateikti rinkai 
mažesnę riziką keliančius tabako 
gaminius, turi teisę nustatyti leidimų 
sistemą ir imti proporcingo dydžio 
mokestį.

Valstybės narės turi teisę nustatyti 
konkrečias taisykles, susijusias su 
vartotojų informavimu apie mažesnę 
riziką keliančius gaminius, šių gaminių 
ženklinimą ir pakuotes, sudedamąsias 
dalis ir išrūkas, taip pat dervos, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio matavimo 
metodus. Valstybės narės apie šias 
taisykles praneša Komisijai:

Or. it

Pagrindimas

Susijęs su 2 straipsnio 1 dalies 36a punkto pakeitimu. Kai institucijos turės mokslinių 
įrodymų, kad kai kurie nauji tabako gaminiai kelia mažesnę riziką, reikės patvirtinti 
veiksmingas taisykles, kuriose būtų numatytos priemonės, kaip tinkamai apie tai informuoti 
vartotojus. Jeigu to padaryti nepavyks, sumažės 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.
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Pakeitimas 419
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  3. Rinkai pateikiami naujų kategorijų
tabako gaminiai turi atitikti šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Taikomos nuostatos priklauso nuo to, ar 
produktai priskiriami bedūmiams tabako 
gaminiams pagal 2 straipsnio 29 dalį, ar 
rūkomajam tabakui pagal 2 straipsnio 33 
dalį.

3. Rinkai pateikiami nauji ir mažesnę 
riziką keliantys tabako gaminiai turi atitikti 
šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.
Mažesnę riziką keliantys tabako gaminiai 
reglamentuojami specialiose nuostatose, 
kurias valstybės narės parengia pagal 2 
dalį. Taikomos nuostatos priklauso nuo to, 
ar produktai priskiriami bedūmiams tabako 
gaminiams pagal 2 straipsnio 29 dalį, ar 
rūkomajam tabakui pagal 2 straipsnio 33 
dalį.

Or. it

Pagrindimas

Susijęs su 2 straipsnio 1 dalies 36a punkto pakeitimu. Kai institucijos turės mokslinių 
įrodymų, kad kai kurie nauji tabako gaminiai kelia mažesnę riziką, reikės patvirtinti 
veiksmingas taisykles, kuriose būtų numatytos priemonės, kaip tinkamai apie tai informuoti 
vartotojus. Jeigu to padaryti nepavyks, sumažės 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 420
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, remdamasi 
nepriklausomais, patikimais ir 
patikrinamais moksliniais bei techniniais 
duomenimis, per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos ir pagal jos 
22 straipsnį priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nustatomos naujų tabako 
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gaminių, kurie yra daug mažiau žalingi 
nei tradiciniai tabako gaminiai, vertinimo, 
pakavimo, ženklinimo, pateikimo, 
pardavimo ir vartotojų informavimo apie 
juos taisyklės. 

Or. fr

Pakeitimas 421
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra 
nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik 
tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2001/83/EB:

1. Gaminiai, kuriuose yra nikotino ir kurie 
pateikiami kaip gaminiai, vartojami 
žmonėms gydyti arba ligų profilaktikai, 
išskyrus tuos, kurie ženklinami 3 dalyje 
nurodytu įspėjimu, gali būti pateikiami 
rinkai tik tada, jeigu jų leidimas suteiktas 
pagal Direktyvą 2001/83/EB:

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią dalį numatomas reikalavimas pateikti privalomą leidimą prekiauti vaistais, jeigu 
nurodomas teiginys atitinka Vaistų direktyvos apibrėžtį: „vartojami žmonėms gydyti arba ligų 
profilaktikai“, atitinkančią Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą 
vaisto apibrėžties pirmą dalį.

Pakeitimas 422
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra 
nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik 
tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal 

1. Žmonėms gydyti skirti gaminiai, 
kuriuose yra nikotino, gali būti pateikiami 
rinkai tik tada, jeigu jų leidimas suteiktas 
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Direktyvą 2001/83/EB: pagal Direktyvą 2001/83/EB:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 423
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra 
nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik 
tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2001/83/EB:

1. Gaminiai, kuriuose yra nikotino, gali 
būti pateikiami rinkai tik tada, jeigu jų 
leidimas suteiktas pagal Direktyvą 
2001/83/EB:

Or. fr

Pakeitimas 424
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva netaikoma gaminiams, 
kuriuose yra nikotino ir kuriems leidimas 
suteiktas pagal Direktyvą 2001/83/EB.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškina, kad šios direktyvos nuostatos netaikomos gaminiams, kuriuose yra nikotino ir 
kurie reglamentuojami kaip vaistai.
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Pakeitimas 425
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Gaminiai, kuriuose yra nikotino ir 
kuriems netaikoma 1 dalis, gali būti 
pateikiami rinkai, jeigu jie atitinka šios 
direktyvos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrina, kad Tabako gaminių direktyva būtų taikoma visiems kitiems gaminiams, kuriuose 
yra nikotino, ir apriboja vaistų teisės aktų taikymą tiems pardavėjams, kurie vartoja teiginius 
apie sveikatą, atitinkančius vaistų direktyvoje vartojamas apibrėžtis. Uždraudžia valstybėms 
narėms gaminius, kuriuose yra nikotino, priskirti vaistams pagal Direktyvos 2001/83/EB 1 
straipsnio 2 dalies b punktą, nes funkcinė apibrėžtis pagrįsta fiziologiniais pakitimais; šis 
požiūris nuolat buvo pabrėžiamas Europos teismuose ir aiškiai netaikytinas pagrindiniam 
gaminiui, kuriame yra nikotino – cigaretėms.

Pakeitimas 426
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės užtikrina, kad 
gaminiai, kuriuose yra nikotino, atitiktų 
galiojančius Sąjungos vartotojų teisių 
apsaugos, saugos ir kitus susijusius teisės 
aktus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gaminiams, kuriuose yra nikotino, turėtų taikyti galiojančius vartotojų 
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apsaugos ir saugos teisės aktus.

Pakeitimas 427
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos, 
kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai 
ataskaitą apie priemones, kurių ji ėmėsi 
įgyvendindama ir vykdydama IIb priede 
nurodytus teisės aktus, taikomus 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir apie 
šių priemonių veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Numačius reikalavimą pateikti ataskaitą bus užtikrintas sistemingesnis požiūris ir Komisija 
gaus duomenų būsimai peržiūrai.

Pakeitimas 428
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Gaminiai, kuriuose yra nikotino ir 
kuriems netaikoma 1 dalis, gali būti 
pateikiami rinkai, jeigu jie atitinka šios 
direktyvos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi yra ir gaminių, kurių sudėtyje yra nikotino, skirtų ne gydyti, o rūkymui pakeisti, būtų 
netinkama ir neproporcinga vaistų reglamentą taikyti visiems gaminiams, kuriuose yra 
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nikotino. Šie gaminiai turėtų būti reglamentuojami kaip tabako gaminiai, taip pat apribojimų 
ir prieš pateikiant rinkai atliekamo vertinimo požiūriu.

Pakeitimas 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Valstybės narės uždraudžia gaminius, 
kuriuose yra nikotino, vartoti viešose 
vietose.

Or. pl

Pakeitimas 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Valstybės narės nustato minimalų 
amžių, nuo kurio galima gauti gaminius, 
kuriuose yra nikotino.

Or. pl

Pagrindimas

Minimalaus amžiaus, nuo kurio galima pirkti gaminius, kuriuose yra tabako ir nikotino, 
nustatymas atitinka direktyvos tikslą.

Pakeitimas 431
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas



PE510.679v01-00 88/113 AM\935995LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gaminiai, kuriuose nikotino kiekis 
viršija 2 mg viename vienete, arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ribų nustatymas neturi prasmės, nes reikia tinkamai reglamentuoti ir gaminius, kurie šią ribą 
viršija, ir tuos, kurie jos nepasiekia, o skirtumas, ar jiems bus taikomi vaistų, ar vartotojų 
apsaugos teisės aktai, priklauso ne nuo pasirinktos ribos, o nuo to, ar daromi teiginiai, susiję 
su sveikata.

Pakeitimas 432
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gaminiai, kuriuose nikotino kiekis 
viršija 2 mg viename vienete, arba

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 433
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 434
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 435
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminiai, kurių naudojimas pagal 
numatytą paskirtį sukelia vidutinę 
maksimalią piko metu koncentraciją 
plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino 
mililitre.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 436
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminiai, kurių naudojimas pagal 
numatytą paskirtį sukelia vidutinę 
maksimalią piko metu koncentraciją 
plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino 
mililitre.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 437
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 
dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 438
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 
dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 439
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 
dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.

2. Komisija, konsultuodamasi su 
susijusiomis suinteresuotomis šalimis ir 
valstybėmis narėmis, iki 2017 m. atliks 
tyrimą apie gaminius, kuriuose yra 
nikotino. Šiame tyrime bus išnagrinėtas 
klausimas, ar gaminiams, kuriose yra 
nikotino, reikia specialių teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Gaminiai, kuriuose yra nikotino, gali sudaryti didelę rinkos dalį ir būti itin svarbūs 
visuomenės sveikatai kaip alternatyva cigaretėms.  Labai svarbu, kad reglamentas būtų 
atidžiai parengtas ir teisiškai patikimas, nesukurtų per didelės naštos ir nebūtų per daug 
bendro pobūdžio, kad užkirstų kelią konkrečioms grėsmėms, susijusioms su gaminiais.

Pakeitimas 440
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas 
apie grėsmę sveikatai:

Išbraukta.

Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.

Or. fr

Pakeitimas 441
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai:

Laikantis 5, 6 ir 12 straipsnių nuostatų 
ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas apie 
žalą sveikatai:

Or. en

Pakeitimas 442
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai:

Nepažeidžiant šios direktyvos 5, 6 ir 12 
straipsnių ant kiekvieno vienetinio pakelio 
ir bet kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas apie 
žalą sveikatai:

Or. el

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta atitinkama vartotojų apsauga ir gaminiams, kuriuose yra nikotino, turi 
būti taikomos 6 bei 12 straipsnių nuostatos, nes šie gaminiai sukelia priklausomybę, yra 
aromatizuoti kvapiosiomis medžiagomis, laisvai parduodami internete ir įprastoje rinkoje ir 
labai tikėtina, kad dėl šių priežasčių jaunesnio amžiaus grupės bus linkusios vartoti 
minėtąsias priklausomybę sukeliančias medžiagas.

Pakeitimas 443
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.

Šiame gaminyje yra nikotino ir jis kenkia
jūsų sveikatai.

Or. el

Pakeitimas 444
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.

Šiame gaminyje yra nikotino ir jis kenkia
jūsų sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 445
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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



PE510.679v01-00 94/113 AM\935995LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 446
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 447
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 448
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti Išbraukta.



AM\935995LT.doc 95/113 PE510.679v01-00

LT

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

Or. nl

Pakeitimas 449
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 450
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 451
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę.

Or. el

Pagrindimas

Augaliniai gaminiai turi būti grupuojami kartu su tabako gaminiais ir jiems turi būti taikomos 
tos pačios taisyklės.

Pakeitimas 452
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę.

Or. en

Pakeitimas 453
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi 
atitikti reikalavimus, nustatytus 10 

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

dalyje. Jis turi padengti ne mažiau kaip 
30 proc. atitinkamo vienetinio pakelio ir 
bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra 
dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama 
iki 32 proc., o tose, kuriose yra daugiau 
negu dvi oficialios kalbos — iki 35 proc.

Or. it

Pakeitimas 454
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 455
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 
6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 
5 dalyje, Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Oficialiųjų leidinių 
biurui: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 456
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 457
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 458
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 459
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 460
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 

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

deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 461
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 462
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 463
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 
3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 
dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų 

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

paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. es

Pakeitimas 464
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 465
Sylvana Rapti



PE510.679v01-00 104/113 AM\935995LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas,
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 466
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3a
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį,
4 straipsnio 4a dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 6 
straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 



AM\935995LT.doc 105/113 PE510.679v01-00

LT

Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
dviem mėnesiais.

apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas,
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.

Or. it

Pakeitimas 467
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 
straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas,
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiais.

Or. it

Pakeitimas 468
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 
straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. es

Pakeitimas 469
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų gauta visa turima reikalinga 
informacija, Komisijai rengti ataskaitą 
padeda mokslo ir technikos ekspertai.

Kad būtų gauta visa turima reikalinga 
informacija, Komisijai rengti ataskaitą 
padeda valstybių narių mokslo ir technikos 
ekspertai.

Or. el

Pakeitimas 470
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ši direktyva nedaro poveikio valstybių 
narių teisei laikytis griežtesnių tabako 
gaminių gamybai, importui, pardavimui ir 
vartojimui taikomų taisyklių, arba pagal 
Sutartį nustatyti taisykles kurios, jų 
nuomone, yra būtinos visuomenės 
sveikatai apsaugoti, jeigu tokios taisyklės 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 471
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines 
nuostatas dėl šia direktyva 
nereglamentuojamų aspektų. Šios 

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

Or. en

Pakeitimas 472
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 473
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl
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Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia daugiau laiko prisitaikyti prie naujų nuostatų.

Pakeitimas 474
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 476
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) gaminius, kuriuose yra nikotino;

Or. en
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Pakeitimas 477
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti tabako 
gaminius, neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, išskyrus cigaretes ir 
cigaretėms sukti skirtą tabaką, pateikti 
rinkai iki [Oficialiųjų leidinių biurui: 
prašom įrašyti tikslią datą: 42 mėnesiai po 
įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2001/37/EB 18 konstatuojamąją dalį reikėtų nustatyti pakankamai ilgus 
pereinamuosius laikotarpius, kad būtų galima atlikti būtinus gamybos pakeitimus ir baigti 
atsargas, ypač kitų nei cigaretės gaminių.

Pakeitimas 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti kitus tabako 
gaminius, neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki 
[Oficialiųjų leidinių biurui: prašom 
įrašyti tikslią datą: 36 mėnesiai po 
įsigaliojimo]..

Or. de

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2001/37/EB 18 konstatuojamąją dalį reikėtų nustatyti pakankamai ilgus 
pereinamuosius laikotarpius, kad būtų galima atlikti būtinus gamybos ir sandėliavimo 
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pakeitimus. Valstybėms narėms reikia duoti daugiau laiko prisitaikyti, nes ši direktyva darys 
didesnį poveikį kai kurioms valstybėms narėms ir įmonėms, visų pirma jose esančioms MVĮ ir 
žemdirbiams.

Pakeitimas 479
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtąją dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva neįsigalioja.

Or. nl

Pakeitimas 480
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa PRIEDAS
Didžiausias leidžiamas toksinių medžiagų 
kiekis viename sauso bedūmio tabako 
gaminyje:
NNN (N – nitrozonornikotinas) ir NNK (4 
– (metilnitrozamino) – 1 – (3 – piridil) – 1 
– (butanonas): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo(a)pirenas): 5,0 µg/kg

Or. en

Pagrindimas

Šioje lentelėje atkartojamos PSO tabako gaminių toksiškumo darbo grupės rekomendacijos 
„Pranešimas apie tabako gaminių reglamentavimo mokslinius pagrindus“ PSO techniniai 
pranešimai, Nr. 955 (2010)) (angl. Report on the Scientific Basis of Tobacco Product 
Regulation, WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)). (2010)
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Pakeitimas 481
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
II b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIb PRIEDAS
ES teisės aktai, taikomi gaminiams, 
kuriose yra nikotino:
Bendroji sauga
Direktyva 2001/95/EB dėl bendros 
gaminių saugos, visų pirma jos nuostatos 
dėl RAPEX sistemos, pagal kurią 
pranešama ir perspėjama apie pavojingus 
gaminius.
Pakavimas ir ženklinimas
Pavojingų medžiagų 
direktyva (67/548/EEB);
Pavojingų preparatų 
direktyva (99/45/EB);
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, 
kuris bus pradėtas taikyti 2015 .
Cheminė sauga
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH).
Elektrinė sauga
Žemos įtampos direktyva (2006/95/EB);
Elektromagnetinio suderinamumo 
direktyva (2004/108/EB);
Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo (jeigu 
taikoma);
Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų;
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Direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir 
akumuliatorių.
Svoris ir matavimo vienetai
Direktyva dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrų fasuotų produktų 
komplektavimu pagal masę arba tūrį, 
suderinimo (76/211/EEB);
Direktyva 2007/45/EB, nustatanti 
taisykles dėl fasuotų produktų vardinių 
kiekių.
Komercinė veikla
Nuotolinės prekybos direktyva (97/7/EB);
Elektroninės komercijos 
direktyva (2000/31/EB);
Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios 
ir lyginamosios reklamos;
Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
įmonių komercinės veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gaminiams, kuriuose yra nikotino, turėtų taikyti galiojančius vartotojų 
apsaugos ir saugos teisės aktus.  Numačius reikalavimą pateikti ataskaitą bus užtikrintas 
sistemingesnis požiūris ir Komisija gaus duomenų peržiūrai, kurią reikia atlikti iki 2017 m. 
balandžio mėn.


