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Pakeitimas 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 13 straipsnio įgyvendinimo gairėse šalys 
raginamos uždrausti tabako gaminių rodymą prekybos vietose, kadangi tai reklamos ir 
prekybos skatinimo būdas.  Tose pačiose gairėse siūloma uždrausti tabako gaminių 
pardavimą internetu.

Pakeitimas 22
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant, kad tabako gaminių vidaus 
rinka veiktų sklandžiai, tabako ir susijusių 
gaminių vidaus rinkos dydis, tendencija 

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

tabako gaminių gamintojams sutelkti 
gamybą, skirtą visai Europos Sąjungai, tik 
keliose gamybos įmonėse valstybėse 
narėse ir dėl to didelis tarpvalstybinės 
prekybos tabako ir susijusiais gaminiais 
mastas lemia poreikį imtis aktyvesnių
teisėkūros veiksmų ES lygmeniu;

Or. pt

Pakeitimas 23
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Sąjunga ypatingą dėmesį 
turėtų skirti tabako gamybai vietovėse, 
kurių padėtis mažiau palanki, visų pirma 
atokiausiuose regionuose, kur ši gamyba 
dažnai susijusi su konkrečiais 
aplinkosaugos, geografiniais ir 
socialiniais bei ekonominiais ypatumais, 
taikant amatininkų praktiką ir 
ekologiškus metodus; be to, Sąjunga 
turėtų leisti valstybėms narėms 
įgyvendinti specialias priemones, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti 
gamybos tęstinumą šiose vietovėse, 
vadinasi, ir išsaugoti atitinkamas darbo 
vietas;

Or. pt

Pakeitimas 24
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 
dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų 
būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo. Rūkymas yra aktuali 
pasaulinė problema, turinti itin žalingų 
pasekmių, o paauglystė yra tas amžius, 
kai dauguma rūkančiųjų pradeda vartoti 
tabako gaminius;

Or. pt

Pakeitimas 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 26
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\936107LT.doc 7/142 PE510.761v01-00

LT

sukeliamai priklausomybei įvertinti;

Or. de

Pakeitimas 28
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą ir 
tarptautinius sutartus standartus, to 
medžiagų kiekio toksiškumą ar sukeliamą 
priklausomybę;

Or. de

Pakeitimas 29
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE510.761v01-00 8/142 AM\936107LT.doc

LT

Pakeitimas 30
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) svarbu apsvarstyti ne tik pačių 
priedų, bet ir jų degimo produktų savybes. 
Priedai, taip pat jų degimo produktai 
neturėtų atitikti Reglamente (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiančiame ir 
panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB 
bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
nustatytų priskyrimo pavojingų produktų 
kategorijai kriterijų;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių būdingo 
kito nei tabakas ir mentolis kvapo ar 
skonio, kuris gali paskatinti pradėti vartoti 
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arba paveikti vartojimo įpročius. 
Pavyzdžiui, daugelyje šalių gaminių, 
kuriuose pridėta mentolio, pardavimai 
laipsniškai išaugo, net jei rūkymo 
paplitimas apskritai mažėjo. Keletas 
tyrimų parodė, kad tabako gaminiai, 
kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

tabaką arba paveikti vartojimo įpročius;

Or. en

Pakeitimas 33
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui,
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Primygtinai 
ragina Komisiją atlikti mokslinį tyrimą, 
kad nustatytų, kokia šių gaminių tikroji 
įtaka paskatai pradėti rūkyti;

Or. pt

Pakeitimas 34
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

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

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse mentolis yra įprasta tabako produktų sudėtinė dalis. Jei jis būtų 
traktuojamas kaip kiti skonio priedai, tai darytų neproporcingą poveikį tų valstybių narių 
tabako rinkai ir galėtų paskatinti nelegalios prekybos didėjimą tose valstybėse. Be to, 
minėtasis mokslinis įrodymas yra abejotinas.

Pakeitimas 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas arba tradicinio mentolio kvapo 
ar skonio, kuris gali paskatinti pradėti 
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paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

vartoti tabaką arba paveikti vartojimo 
įpročius;

Or. pl

Pakeitimas 36
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo tam 
tikrų rūšių karamelės ar vaisių 
prieskonio, kuris gali paskatinti jaunimą 
pradėti rūkyti;

Or. en

Pakeitimas 37
Ewald Stadler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

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

Or. de

Pagrindimas

Nurodytų tyrimų nepakanka mėtinių cigarečių diskreditavimui teisės akte pagrįsti.

Pakeitimas 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, kito nei 
tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai mažėjo.
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Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai36;

Or. en

Pagrindimas

Požiūris reglamentuoti tik „būdingą kvapą ar skonį“ pernelyg siauras. Reikėtų reglamentuoti 
visus kvapus ar skonius.

Pakeitimas 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 41
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 42
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) nepaisant to, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų,
neturėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų;

Or. el

Pakeitimas 43
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir oraliniam vartojimui 
skirti tabako gaminiai tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų, turėtų būti suteikta išimtis dėl 
tam tikrų sudedamųjų dalių reikalavimų;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas tabako gaminiams, 
vartojamiems daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų, turėtų būti suteikta išimtis dėl 
tam tikrų sudedamųjų dalių reikalavimų 
tol, kol nėra esminio aplinkybių 
pasikeitimo, pvz., jų pardavimo apimties ar 
jaunimo vartojimo įpročių. Komisija turėtų 
atidžiai stebėti, kaip jaunimas naudoja 
kaljanų tabaką, kadangi pateikiama vis 
daugiau įrodymų, jog jis dažnai 
naudojamas ne tik tradicinėje, senesnėje 
rinkoje;
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Or. en

Pakeitimas 45
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) iki šiol skiriasi nacionalinės nuostatos 
dėl tabako gaminių ženklinimo, ypač dėl 
įspėjimų apie žalą sveikatai, informacijos 
apie metimo rūkyti pagalbos paslaugas ir 
reklaminių elementų pakeliuose ir ant jų
dydžio;

Or. en

Pakeitimas 46
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šie skirtumai yra nepriimtini ir gali 
sudaryti prekybos kliūtis bei trukdyti 
tabako gaminių vidaus rinkos veikimui, 
todėl juos reikėtų pašalinti. Be to, 
vartotojai kai kuriose valstybėse narėse gali 
būti geriau informuojami apie tabako 
gaminių riziką sveikatai nei kitose.
Nesiėmus tolesnių veiksmų Sąjungos lygiu, 
tikėtina, kad esami skirtumai ateinančiais 
metais didės;

(20) šie skirtumai yra nepriimtini ir gali 
sudaryti prekybos kliūtis bei trukdyti 
tabako gaminių vidaus rinkos veikimui, 
todėl juos reikėtų pašalinti. Be to, 
vartotojai kai kuriose valstybėse narėse gali 
būti geriau informuojami apie tabako 
gaminių riziką sveikatai nei kitose.
Nesiėmus tolesnių suderintų veiksmų 
Sąjungos lygiu, tikėtina, kad esami 
skirtumai ateinančiais metais didės;

Or. de
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Pakeitimas 47
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 48
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tam tikroms aplinkybėms, vartotojams,
ypač jaunimui, gali sudaryti įspūdį, kad 
gaminiai yra mažiau žalingi. Pavyzdžiui, 
tai gali būti tam tikri tekstai ar elementai, 
pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, „labai 
lengvos“, „švelnios“, „natūralus“,
„ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“,
„plonos“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

metaforiniai ar kiti ženklai;

Or. pl

Pakeitimas 50
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 51
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai;

Or. el

Pakeitimas 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Plonos cigaretės nėra kenksmingesnės už kitus tabako gaminius, tik jų pakuotės gali klaidinti 
vartotojus. Tačiau jei tokie produktai pakuojami laikantis šios direktyvos nuostatų, nekils 
didesnio pavojaus, kad bus klaidinami vartotojai.

Pakeitimas 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 56
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\936107LT.doc 27/142 PE510.761v01-00

LT

Pakeitimas 57
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 59
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų vartojamų rūkomųjų tabako 
gaminių, išskyrus cigaretes ir cigaretėms 
sukti skirto tabako gaminius, turėtų būti 
suteikta išimtis dėl tam tikrų ženklinimo 
reikalavimų, kol nėra jokio esminio 
aplinkybių pasikeitimo jų pardavimo 
apimties atžvilgiu arba dėl jaunimo 
vartojimo įpročių. Ženklinant šiuos kitus 
tabako gaminius turėtų būti taikomos 
specialios taisyklės. Turi būti užtikrintas 

(24) turi būti užtikrintas įspėjimų apie žalą
sveikatai ant bedūmių tabako gaminių 
matomumas. Todėl įspėjimai turėtų būti 
ant bedūmių tabako gaminių pakuotės 
dviejų pagrindinių paviršių;
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įspėjimų apie grėsmę sveikatai ant 
bedūmių tabako gaminių matomumas.
Todėl įspėjimai turėtų būti ant bedūmių 
tabako gaminių pakuotės dviejų 
pagrindinių paviršių;

Or. de

Pakeitimas 60
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) dėl daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų vartojamų rūkomųjų tabako 
gaminių, išskyrus cigaretes ir cigaretėms 
sukti skirto tabako gaminius, neturėtų būti 
suteikta išimtis dėl tam tikrų ženklinimo 
reikalavimų. Turi būti užtikrintas įspėjimų 
apie žalą sveikatai ant bedūmių tabako
gaminių matomumas. Todėl įspėjimai 
turėtų būti ant bedūmių tabako gaminių 
pakuotės dviejų pagrindinių paviršių;

Or. el

Pakeitimas 61
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) valstybės narės taiko skirtingas (25) valstybės narės taiko skirtingas 
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taisykles dėl minimalaus cigarečių 
skaičiaus viename pakelyje. Šios taisyklės 
turėtų būti suvienodintos, kad būtų galima 
užtikrinti laisvą atitinkamų produktų 
apyvartą;

taisykles dėl minimalaus cigarečių 
skaičiaus viename pakelyje. Šios taisyklės 
turėtų būti suvienodintos, kad vartotojai 
galėtų lengvai palyginti kainas ir kad būtų 
galima užtikrinti laisvą atitinkamų 
produktų apyvartą;

Or. de

Pakeitimas 62
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) 1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos 
direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių tabako gaminių 
ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam 
tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako 
rūšimis, suderinimo38, buvo uždrausta 
parduoti tam tikrų rūšių oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką valstybėse narėse.
Direktyva 2001/37/EB šis draudimas 
patvirtintas. Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsniu 
Švedijos Karalystei leidžiama nukrypti nuo 
šio draudimo39. Vis dėlto šis tabako
produktų draudimas neturėtų daryti 
poveikio istoriškai įprastiems oraliniam 
vartojimui skirto tabako gaminiams, kurių 
rinkodara gali būti leidžiama pavienėse 
valstybėse narėse. Kitų bedūmių tabako 
gaminių, kurie nėra gaminami masinio 
vartojimo rinkai, griežtas ženklinimas ir 
sudedamųjų dalių reglamentavimas laikomi 
pakankama tradicinio vartojimo rinkos 
plėtros ribojimo priemone;

Or. en

Pakeitimas 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) kadangi ES galioja bendras 
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draudimas parduoti drėgną burnos tabaką
sniusą, nėra tarpvalstybinio intereso ES 
lygmeniu reglamentuoti sniuso sudėties. 
Atsakomybė dėl sniuso sudėties 
reglamentavimo tenka valstybei narei, 
kurioje leidžiama jį  parduoti remiantis 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
akto 151 straipsniu. Todėl drėgnam 
burnos tabakui sniusui netaikomos šios 
direktyvos 6 straipsnio nuostatos;

Or. sv

Pakeitimas 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. 
Reikalingos bendros taisyklės dėl 
pranešimų teikimo sistemos siekiant 
užtikrinti, kad šios direktyvos teikiamos 
galimybės būtų visiškai išnaudotos. Šios 
direktyvos pranešimų apie tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais 
nuostata turėtų būti taikoma nepaisant 
pranešimų teikimo procedūros, nustatytos 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl tam 
tikrų su informacinės visuomenės 
paslaugomis susijusių aspektų40. Tabako 
gaminių nuotolinio pardavimo vartotojams 
verslas taip pat reglamentuojamas 1997 m. 
gegužės 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybomis sutartimis, kuri nuo 2014 m. 

(30) tabako prekyba internetu sudaro 
palankesnes sąlygas jaunimui įsigyti 
tabako gaminių ir kelia riziką pakenkti 
reikalavimų, nustatytų tabako kontrolės 
teisės aktuose ir visų pirma šioje 
direktyvoje, laikymuisi, taigi ji turėtų būti
uždrausta laikantis Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos įgyvendinimo 
gairių. Tabako gaminių nuotolinio 
pardavimo vartotojams verslas taip pat 
reglamentuojamas 1997 m. gegužės 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios 
su nuotolinės prekybomis sutartimis, kuri 
nuo 2014 m. birželio 13 d. bus pakeista 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl vartotojų teisių41;
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birželio 13 d. bus pakeista 2011 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva dėl vartotojų teisių41;

Or. en

Pagrindimas

Visa tabako prekyba internetu turėtų būti uždrausta.  Remiantis Komisijos poveikio vertinimu, 
tarptautinė prekyba internetu paprastai yra neteisėta, o Tabako kontrolės pagrindų 
konvencijos įgyvendinimo gairių 13 straipsnyje rekomenduojama uždrausti bet kokią prekybą 
internetu.  Internete labai sunku patikrinti pirkėjo amžių.

Pakeitimas 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 67
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 68
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) visi tabako gaminiai gali sukelti 
mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą ir jų 
vartojimas turėtų būti apribotas. Todėl 
būtina stebėti pokyčius, susijusius su naujų 
kategorijų tabako gaminiais. Tabako 
gaminių gamintojams ir importuotojams 

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

turėtų būti nustatyta prievolė pranešti apie 
naujų kategorijų tabako gaminius, 
nepažeidžiant valstybių narių galių juos 
uždrausti arba leisti. Komisija turėtų stebėti 
raidą ir, praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino, pateikti ataskaitą siekiant įvertinti, 
ar šią direktyvą būtina iš dalies keisti;

Or. de

Pakeitimas 69
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;
__________________
42 OL L 311, 2001 11 28, p. 67, su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2011/62/ES, OL L 174, 2011 7 
1, p. 74.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad ši pasiūlyta nuostata neparemta jokiu pagrįstu moksliniu tyrimu. 
Elektroninės cigaretės nėra tabako produktas. Jos taip pat nėra vaistinis gaminys. Tai gana 
naujas produktas, kurį reglamentuojantys konkretūs teisės aktai turėtų būti priimti tada, kai 
bus gautos pagrįstos vykdomų tyrimų išvados. Komisija turėtų pasiūlyti šiuos teisės aktus, 
remdamasi išsamių ir skaidrių konsultacijų procedūros rezultatais.

Pakeitimas 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, 
kuriuose yra nikotino, jau buvo 
registruoti pagal šią reglamentavimo 
sistemą. Registruojant atsižvelgiama į
nikotino kiekį susijusiame produkte. Visus 
gaminius, kuriuose yra nikotino ir jo 
kiekis yra lygus arba viršija nikotino kiekį 
tokiuose gaminiuose, kurie buvo anksčiau 
registruoti pagal Direktyvą 2001/83/EB, 
reglamentuojant pagal tą patį teisinį 

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Kiti nei pagal šią direktyvą 
reglamentuojami tabako produktai
nikotino turintys produktai turėtų būti 
reglamentuojami pagal pataisytą vaistų
teisės aktų paketą, kad vartotojai būtų
informuojami ir apsaugomi. 
Persvarstytuose teisės aktuose gali būti 
numatytos nuostatos, leidžiančios nikotino
turinčių mažesnės rizikos produktų, 
pasižyminčių teigiamu rizikos ir naudos 
santykiu ir galinčių padėti vartotojui mesti
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pagrindą, teisinė padėtis taptų aiškesnė, 
būtų pašalinti nacionalinių teisės aktų
skirtumai, būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra
nikotino ir naudojamų metimo rūkyti
tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. 
Tai neturėtų pažeisti galimybės kitiems 
gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, 
taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

rūkyti, rinkodarą kaip vartojimo 
produktų, jei ant jų spausdinamas 
pritaikytas įspėjimas apie žalą sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 71
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Visus gaminius, kuriuose yra 
nikotino ir jo kiekis yra lygus arba viršija 
nikotino kiekį tokiuose gaminiuose, kurie 
buvo anksčiau registruoti pagal Direktyvą 
2001/83/EB, reglamentuojant pagal tą 
patį teisinį pagrindą, teisinė padėtis taptų 
aiškesnė, būtų pašalinti nacionalinių
teisės aktų skirtumai, būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos visiems gaminiams, 
kuriuose yra nikotino ir naudojamų 
metimo rūkyti tikslais, ir sukurtos metimo 
rūkyti mokslinių tyrimų ir inovacijų 

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Turint omenyje tai, kad 
nemažai gaminių, kuriuose yra nikotino, 
jau registruoti pagal šią reglamentavimo 
sistemą, vykdydama šią atitinkamų 
medikamentams skirtų teisės aktų
peržiūrą Komisija turėtų atlikti tyrimą ir 
visapusišką poveikio vertinimą, įskaitant 
konsultacijas su suinteresuotaisiais 
asmenimis, kad jais remdamasi nustatytų 
tinkamiausią elektroninių cigarečių 
reglamentavimo tvarką;
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paskatas. Tai neturėtų pažeisti galimybės 
kitiems gaminiams, kuriems taikoma ši 
direktyva, taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, 
jeigu įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Jei visiems nikotino turintiems produktams būtų pradėti taikyti medikamentams skirti teisės 
aktai prieš tai neatlikus išsamaus poveikio vertinimo, taip produktai būtų veiksmingai, bet be 
reikalo apribojami arba išstumiami iš rinkos. Pasinaudojus pasiūlymu po dvejų metų atlikti 
vaistų teisės aktų paketo peržiūrą teisės aktų leidėjams būtų suteikta pakankamai laiko 
tinkamai suderinti šiuos aspektus ir parengti tinkamas elektroninių cigarečių reglamentavimo 
gaires.

Pakeitimas 72
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Visus gaminius, kuriuose yra 
nikotino ir jo kiekis yra lygus arba viršija 
nikotino kiekį tokiuose gaminiuose, kurie 
buvo anksčiau registruoti pagal Direktyvą 
2001/83/EB, reglamentuojant pagal tą 
patį teisinį pagrindą, teisinė padėtis taptų 
aiškesnė, būtų pašalinti nacionalinių teisės 
aktų skirtumai, būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra 

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Tačiau paaiškėjo, kad sunku 
išmatuoti teikiamą nikotino kiekį, kadangi 
jis priklauso nuo produkto ir nuo to, kaip 
tas produktas naudojamas. Todėl visus
gaminius, kuriuose yra nikotino, 
neatsižvelgiant į jo kiekį, reglamentuojant
pagal Direktyvą 2001/83/EB, teisinė 
padėtis taptų aiškesnė, būtų pašalinti 
nacionalinių teisės aktų skirtumai, būtų 
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nikotino ir naudojamų metimo rūkyti 
tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. Tai 
neturėtų pažeisti galimybės kitiems 
gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, 
taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

užtikrintos vienodos sąlygos visiems 
gaminiams, kuriuose yra nikotino ir 
naudojamų metimo rūkyti tikslais, ir 
sukurtos metimo rūkyti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų paskatos. Tai neturėtų pažeisti 
galimybės kitiems gaminiams, kuriems 
taikoma ši direktyva, taikyti ir Direktyvą 
2001/83/EB, jeigu įvykdomos Direktyvoje 
2001/83/EB nustatytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis leidimo prekiauti gaminiais, kuriuose yra nikotino, pagrindimas yra metimo rūkyti 
tikslas. Labai sunku įvertinti gaminių, kuriuose yra nikotino, teikiamą nikotino kiekį. 
Intensyviai naudojant nedaug nikotino turinčius gaminius vis tiek jo gali būti suvartojama 
daug.  Todėl būtų tinkama visiems gaminiams, kuriuose yra nikotino, taikyti medikamentams 
skirtus teisės aktus. Tai užtikrintų nikotino turinčių gaminių kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą, taip pat sudarytų vienodas sąlygas visiems nikotino turintiems gaminiams.

Pakeitimas 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai susiję su pakeitimu, pagal kurį visiems gaminiams, kuriuose yra nikotino, būtų taikomi 
medikamentams skirti teisės aktai. Kai visi nikotino turintys gaminiai bus reglamentuojami 
kaip medikamentai, nesvarbu, koks juose nikotino kiekis, ši nuostata taps neaktuali.
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Pakeitimas 74
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 75
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, visų 
pirma dėl sudedamųjų dalių pranešimų 

(37) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, visų 
pirma dėl sudedamųjų dalių pranešimų 
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formato ir būdingo kvapo ar skonio 
gaminių arba didesnio toksiškumo ir 
didesnės priklausomybės sukėlimo gebos 
gaminių, nustatymo ir dėl nustatymo, ar 
gaminys yra būdingo kvapo ar skonio, 
metodikos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/201143;

formato, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/201143;

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su pasiūlymu nustatyti teigiamą 
sąrašą 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Pakeitimas 77
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų 
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios 
didina toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą arba patrauklumą, kiekį, 
reglamentuoti įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai naudojimą, unikalius 
identifikatorius ir saugumo elementus 
ženklinime ir pakuotėse, nustatyti 
pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 

Išbraukta.
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kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, taikymą ir 
persvarstyti nikotino kiekį gaminiuose, 
kuriuose yra nikotino. Labai svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų,
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų 
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios 
didina toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą arba patrauklumą, kiekį, 
reglamentuoti įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai naudojimą, unikalius 
identifikatorius ir saugumo elementus 
ženklinime ir pakuotėse, nustatyti 
pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus dėl neesminių 
direktyvos nuostatų pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;
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kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, taikymą ir 
persvarstyti nikotino kiekį gaminiuose, 
kuriuose yra nikotino. Labai svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų
tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 79
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų,
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse,
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios didina 
toksiškumą, priklausomybės sukėlimo gebą
arba patrauklumą, kiekį, reglamentuoti 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai naudojimą, 
unikalius identifikatorius ir saugumo 
elementus ženklinime ir pakuotėse, 
nustatyti pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, taikymą ir persvarstyti 

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

nikotino. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 80
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais
visų pirma būtų siekiama patvirtinti 
išrūkų matavimo metodus, nustatyti 
didžiausią leidžiamą sudedamųjų dalių, 
kurios didina toksiškumą arba
priklausomybę, kiekį, reglamentuoti 
įspėjimų apie žalą sveikatai naudojimą, 
unikalius identifikatorius ir saugumo 
elementus ženklinime ir pakuotėse, 
nustatyti pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, taikymą ir persvarstyti 
nikotino kiekį gaminiuose, kuriuose yra 
nikotino. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.



AM\936107LT.doc 45/142 PE510.761v01-00

LT

konsultuotųsi, taip pat su ekspertais.
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu 
tinkamai laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 81
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

dokumentai būtų vienu metu, laiku ir
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 82
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 83
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) daugiausia dėmesio skiriama 
svarbai ir valstybių narių atsakomybei 
saugoti visuomenės sveikatą ir imtis 
prevencinių veiksmų, suteikti viešas 
garantijas, stebėti jaunuolius ir teikti 
jiems patarimus bei vykdyti prevencines 
viešas kovos su rūkymu kampanijas, ypač 
mokyklose; laikoma, kad laisva prieiga 
prie metimo rūkyti konsultacijų ir 
atitinkamo gydymo yra gyvybiškai svarbi;

Or. pt



AM\936107LT.doc 47/142 PE510.761v01-00

LT

Pakeitimas 84
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(40) direktyvoje numatoma suderinti 
konkrečias tabako ir susijusių gaminių 
gamybos, pateikimo ir pardavimo 
taisykles; taip būtų užtikrinta, kad 
pavienės valstybės narės netaikytų 
nacionalinės teisės nuostatų, susijusių su 
griežtesniais nei numato ši direktyva 
ženklinimo ir pakuočių reikalavimais;

Jei valstybė narė visiems tokiems 
gaminiams jau taiko griežtesnes 
nacionalines nuostatas dėl į šios direktyvos 
taikymo sritį patenkančių aspektų, jai
turėtų būti leidžiama toliau tas nuostatas 
taikyti remiantis privalomuoju bendrojo 
intereso pagrindu – visuomenės sveikatos
apsauga. Tačiau šios griežtesnės 
nacionalinės nuostatos turėtų būti būtinos ir 
proporcingos ir jos neturėtų tapti 
savavališka diskriminacijos priemone ar 
užslėptu valstybių narių tarpusavio 
prekybos apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
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pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 
lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą;

Or. de

Pakeitimas 85
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 86
Ewald Stadler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(40) valstybei narei, kuri mano, kad būtina 
išlaikyti griežtesnes nacionalines nuostatas 
dėl aspektų, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, turėtų būti leidžiama tai 
daryti, dėl visų tokių gaminių, remiantis 
viršesniais visuomenės sveikatos apsaugos 
motyvais. Valstybei narei taip pat turėtų 
būti leidžiama priimti griežtesnes 
nuostatas, taikomas visiems tokiems 
gaminiams, remiantis su konkrečia tos 
valstybės narės padėtimi susijusiais 
motyvais ir su sąlyga, kad nuostatos yra 
grindžiamos būtinumu saugoti visuomenės 
sveikatą. Griežtesnės nacionalinės 
nuostatos turėtų būti būtinos ir 
proporcingos; jos neturi tapti savavališka 
diskriminacijos priemone ar užslėptu 
valstybių narių tarpusavio prekybos 
apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 
lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą. Vienas iš savavališko 
diskriminavimo pavyzdžių yra taisyklė, 
kad įspėjimai turi padengti daugiau kaip 
60 proc. paviršiaus ploto. Šios direktyvos 
tikslas – nustatyti vienodus pakuočių ir 
ženklinimo reikalavimus, todėl turi būti 
nustatyti griežti kriterijai, susiję su 
valstybių narių veiksmų laisve priimant 
standartus, kurie labai skiriasi nuo šioje 
direktyvoje nustatytų taisyklių;

Or. de

Pakeitimas 87
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisijos įgaliojimai pritarti būsimiems nacionaliniams veiksmams arba juos atmesti yra 
netinkami, kadangi dėl nacionalinių priemonių atitikties ES teisei turi spręsti teismai.

Pakeitimas 88
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) šioje direktyvoje laikomasi 



AM\936107LT.doc 51/142 PE510.761v01-00

LT

visapusiško požiūrio kuriant vienodas 
tabako ir susijusių gaminių gamybos, 
pateikimo ir pardavimo taisykles. Daug 
direktyvoje pateikiamų taisyklių patenka į 
pagrindinių teisių sritį. Siekiant sumažinti 
nuogąstavimus dėl teisinio tikrumo 
valstybėms narėms neturėtų būti 
leidžiama priimti jokių nuostatų, 
nukrypstančių nuo šioje direktyvoje 
pateiktų standartinių ženklinimo ir 
pakuočių reikalavimų;

Or. de

Pakeitimas 89
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) valstybei narei, kuri mano, kad 
būtina išlaikyti ir (arba) įvesti 
nacionalinio ir (arba) regioninio lygmens 
nuostatas, kuriomis siekiama išsaugoti 
tradicines tabako plantacijas, remiantis 
pagrįstomis priežastimis, susijusiomis su 
socialine ir ekonomine vietos 
bendruomenių priklausomybe, turėtų būti 
leidžiama tai daryti;

Or. pt

Pakeitimas 90
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės aktus, 

(41) siekdamos apsaugoti visuomenės 
sveikatą valstybės narės turėtų galėti 
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taikomus visiems tokiems gaminiams dėl 
aspektų, kurie nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, su sąlyga, kad jie atitiktų 
Sutartį ir netrukdytų visiškai įgyvendinti
šią direktyvą. Todėl valstybės narės gali, 
pavyzdžiui, toliau palikti galioti arba 
priimti nuostatas, numatančias visiškai 
standartizuoti tabako gaminių pakuotes, 
su sąlyga, kad tos nuostatos yra 
suderinamos su Sutartimi, PPO 
įsipareigojimais ir neturi įtakos šios 
direktyvos visapusiškam taikymui. Dėl 
techninio reglamentavimo reikia iš anksto 
pranešti pagal 1998 m. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB, nustatančią informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką, ir Informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles44;

palikti galioti ar priimti nacionalinius teisės 
aktus, taikomus visiems tokiems 
gaminiams dėl aspektų, kurie nepatenka į 
šios direktyvos nuostatų taikymo sritį; 
valstybės narės negali uždrausti ar 
apriboti tabako ir susijusių gaminių 
pardavimo, importo ir vartojimo, jei jie 
atitinka šios direktyvos reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 91
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės 
aktus, taikomus visiems tokiems 
gaminiams dėl aspektų, kurie nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, su sąlyga, 
kad jie atitiktų Sutartį ir netrukdytų 
visiškai įgyvendinti šią direktyvą. Todėl
valstybės narės gali, pavyzdžiui, toliau
palikti galioti arba priimti nuostatas, 
numatančias visiškai standartizuoti 
tabako gaminių pakuotes, su sąlyga, kad 
tos nuostatos yra suderinamos su 
Sutartimi, PPO įsipareigojimais ir neturi 
įtakos šios direktyvos visapusiškam 
taikymui. Dėl techninio reglamentavimo 
reikia iš anksto pranešti pagal 1998 m. 

(41) valstybės narės turėtų galėti priimti
griežtesnes taisykles dėl tabako gaminių, 
kurios, jų manymu, yra būtinos siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą, jei tokios 
taisyklės nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį. Jei tabako ar susiję gaminiai 
atitinka šios direktyvos reikalavimus, 
valstybės narės nedraudžia ar neriboja 
tokių gaminių importo, pardavimo ar 
vartojimo;
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB, nustatančią informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką, ir Informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles44;

Or. en

Pakeitimas 92
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės aktus, 
taikomus visiems tokiems gaminiams dėl 
aspektų, kurie nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, su sąlyga, kad jie atitiktų 
Sutartį ir netrukdytų visiškai įgyvendinti 
šią direktyvą. Todėl valstybės narės gali, 
pavyzdžiui, toliau palikti galioti arba 
priimti nuostatas, numatančias visiškai 
standartizuoti tabako gaminių pakuotes, 
su sąlyga, kad tos nuostatos yra 
suderinamos su Sutartimi, PPO 
įsipareigojimais ir neturi įtakos šios 
direktyvos visapusiškam taikymui. Dėl 
techninio reglamentavimo reikia iš anksto 
pranešti pagal 1998 m. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, 
nustatančią informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką, ir 
Informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles44;

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės aktus, 
taikomus visiems tokiems gaminiams dėl 
aspektų, kurie nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, su sąlyga, kad jie atitiktų 
Sutartį ir netrukdytų visiškai įgyvendinti 
šią direktyvą. Dėl techninio 
reglamentavimo reikia iš anksto pranešti 
pagal 1998 m. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią 
informacijos apie techninius standartus ir 
reglamentus teikimo tvarką, ir 
Informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles44;

(Jei atitinkami pakeitimai dėl 
standartizuotų pakuočių nebus priimti, šis 
pakeitimas turėtų būti atmestas.)

Or. en
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Pagrindimas

Standartizuotos pakuotės turėtų privalomos, kaip pateikiama kituose to paties autoriaus 
pakeitimuose.

Pakeitimas 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) valstybės narės turėtų papildyti šios 
direktyvos teisines nuostatas bet kokiomis 
priemonėmis, kurios padeda apsaugoti 
Europos piliečių sveikatą. Laipsniškas 
tabako gaminių apmokestinimo 
suderinimas Sąjungoje ir informavimo 
kampanijos žiniasklaidoje bei jaunimui 
mokymo įstaigose yra itin svarbios 
priemonės kovojant su rūkymo pavojais, 
su kuriais susiduria jaunimas;

Or. fr

Pakeitimas 94
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) jei tabako ar susiję gaminiai 
atitinka šios direktyvos reikalavimus, 
valstybės narės negali uždrausti ar 
pernelyg riboti tokių gaminių importo, 
pardavimo ar vartojimo. Gamintojai turi 
išlaikyti tam tikro mažiausio teisinio 
tikrumo lygio garantiją;

Or. de
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Pakeitimas 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41b) valstybės narės turėtų padengti 
sveikatos išlaidas, susijusias su tabako 
vartojimu, iš tiesioginių mokesčių tabako 
gaminiams;

Or. fr

Pakeitimas 96
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal 
taisykles ir apsaugos priemones, nustatytas 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo45;

(42) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal 
taisykles ir apsaugos priemones, nustatytas 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo45. Turi būti 
atsižvelgiama taip pat ir į nacionalines 
duomenų apsaugos nuostatas;

Or. de

Pakeitimas 97
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(45) pasiūlymu daromas poveikis kelioms 
pagrindinėms teisėms, nustatytoms 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijoje, tai yra asmens duomenų apsauga
(8 straipsnis), saviraiškos ir informacijos 
laisvė (11 straipsnis), ekonominės veiklos 
vykdytojų laisvė užsiimti verslu (16 
straipsnis) ir teisė į nuosavybę (17 
straipsnis),

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatytos nuostatos, susijusios su teisėmis į prekės ženklus, tikrai 
nebūtinos siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą. Be to, ne teisės aktų kūrėjai, o 
nepriklausimi teismai sprendžia kėsinimosi į pagrindines teises teisėtumą.

Pakeitimas 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ši direktyva netaikoma drėgnam burnos 
tabakui sniusui Švedijoje remiantis 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
akto 151 straipsnio nuostatomis;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Švedijoje taikoma išimtis drėgnam burnos tabakui sniusui ir kadangi tai nėra vidaus 
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rinkoje parduodamas produktas, ši direktyva sniusui neturėtų būti taikoma.

Pakeitimas 99
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) priedas – cheminė medžiaga, esanti 
tabako gaminyje, išskyrus tabako lapus ir 
kitas natūralias ar neperdirbtas tabako 
augalo dalis;

Or. de

Pakeitimas 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart



PE510.761v01-00 58/142 AM\936107LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 102
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės ar 
vanilės ir kt., išskyrus mentolį, ir kuris 
jaučiamas prieš vartojant arba vartojant 
tabako gaminį pagal numatytą paskirtį;

Or. en

Pagrindimas

Mentolis yra klasikinis cigarečių aromatas, kuris paprastai nėra patrauklus jauniems 
rūkantiesiems. Dėl to nėra aiškios priežasties daryti pakeitimų šiuo aspektu.

Pakeitimas 104
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 105
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 106
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 107
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 108
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse mentolis yra įprasta tabako produktų sudėtinė dalis. Jei jis būtų 
traktuojamas kaip kiti skonio priedai, tai darytų neproporcingą poveikį tų valstybių narių 
tabako rinkai ir galėtų paskatinti nelegalios prekybos didėjimą tose valstybėse. Be to, 
minėtasis mokslinis įrodymas yra abejotinas.

Pakeitimas 109
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti įvardijama tik kvapas ar skonis, o ne „būdingas“ kvapas ar skonis.
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Pakeitimas 110
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 111
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Cigarilės jau įeina į cigarų apibrėžtį, todėl atskira apibrėžtis nereikalinga.

Pakeitimas 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 113
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Cigarilė yra tik cigarų rūšis, todėl atskira apibrėžtis nereikalinga.

Pakeitimas 114
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 115
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 116
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) regeneruotas tabakas – produktas, 
gaunamas perdirbant įvairias tabako 
augalo dalis, susidariusias smulkinimo 
procese, ir išliejant tabako gaminį į 
lakštus ar atskirus lapus, kurie naudojami 
kaip tabako mišinio, skirto cigaretėms ir 
kitiems tabako gaminiams, sudedamoji 
dalis;

Or. fr

Pakeitimas 117
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a) mažesnės rizikos tabako gaminiai –
tabako gaminiai, sukurti ir parduodami 
siekiant sumažinti rūkymo daromą žalą, 
palyginti su įprastais tabako gaminiais, 
ypač cigaretėmis, kurie pateikiami į rinką 
po to, kai įsigaliojo ši direktyva;

Or. en

Pakeitimas 120
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių, kuriose cigarų ir pypkių tabako pardavimai labai maži, tokios 
ypatingos aplinkybės kaip pardavimų padidėjimas 10 proc. gali atsirasti labai greitai.

Pakeitimas 121
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

bent 10 valstybių narių, apskaičiuotas…[ši 
data bus įrašyta direktyvos priėmimo metu] 
pagal Eurobarometro pranešimų ar 
lygiaverčių vartojimo paplitimo tyrimų 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 122
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) esminis aplinkybių pasikeitimas – tam 
tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, 

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

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

Or. de

Pagrindimas

Metinis cigarų ir pypkių tabako suvartojimas daugelyje valstybių narių yra labai mažas. 
Тodėl 10 proc. parduodamo kiekio svyravimas būtų pasiektas labai greitai.

Pakeitimas 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 125
Niki Tzavela
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 36 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a) regeneruotas tabakas – produktas, 
gaunamas perdirbant įvairias tabako 
augalo dalis, susidariusias smulkinimo ir 
tabako gamybos procese arba naudojamas 
cigarams ir cigarilėms sukti arba iš 
lakštų, arba atskirų lapų, kurie naudojami 
kaip tabako mišinio, skirto cigaretėms ir 
kitiems tabako gaminiams, sudedamoji 
dalis;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti atsižvelgiama visus tabako gaminius ir naudojamą regeneravimo 
techniką ir jie turi būti tiksliai apibrėžti, kad būtų galima nustatyti vienodas taisykles visoje 
vidaus rinkoje.

Pakeitimas 126
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėse narėse pateikiamų rinkai ar 
gaminamų cigarečių išrūkose esantis 
kiekis turi neviršyti:

1. Valstybėse narėse pateikiamų rinkai 
cigarečių išrūkose esantis kiekis turi 
neviršyti:

Or. de

Pakeitimas 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 0,002 pikokiurių polonio 210

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad polonis yra labai kancerogeniška tabake esanti medžiaga. Kiekvienoje 
cigaretėje yra apie 0,04 pikokiurių (Rego, Isis, 2009). Apskaičiuota, kad „traukiant „dūmą po 
dūmo“ nuodai susikaupia iki radiacijos dozės, kuri asmeniui, surūkančiam 30 cigarečių per 
dieną, prilygsta 300 krūtinės rentgenogramų per metus“ (Rego, „Scientific American“, 
2011). Taikant keletą priemonių iš esmės galima būtų pašalinti polonį 210 iš cigarečių (pvz., 
naudojant mažo urano kiekio trąšas, plaunant lapus po derliaus nuėmimo, taip pat naudojant 
priedus, filtrus).

Pakeitimas 128
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 129
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 130
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Pirmenybės tvarka reikėtų nepritarti Komisijos įgaliojimams sumažinti didžiausią leidžiamą 
dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį, nes tai suteikia jai galimybę keisti esmines 
direktyvos nuostatas (ir uždrausti šiuo metu rinkoje esantį tabako gaminį) tinkamai 
nedalyvaujant Parlamentui ir Tarybai, pažeidžiant SESV 290 straipsnio 1 dalį.
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Pakeitimas 132
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 134
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 

Išbraukta.
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straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 
dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos 
ir tarptautinių sutartų standartų.

Or. en

Pakeitimas 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 2 dalyje yra esminių direktyvos nuostatų, todėl ji nepriskiriama deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 136
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 137
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 138
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 140
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnio 1 dalį deleguotųjų aktų naudojimą galima pateisinti tik siekiant 
pakeisti neesmines direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 141
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, 
kuris pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Or. it

Pagrindimas

Pirmenybės tvarka reikėtų nepritarti Komisijos įgaliojimams nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
kitų išrūkų kiekį, nes tai suteikia jai galimybę keisti esmines direktyvos nuostatas (ir uždrausti 
šiuo metu rinkoje esantį tabako gaminį) tinkamai nedalyvaujant Parlamentui ir Tarybai, 
pažeidžiant SESV 290 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 143
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 3 dalyje yra esminių direktyvos nuostatų, todėl ji nepriskiriama deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 145
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 146
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



PE510.761v01-00 80/142 AM\936107LT.doc

LT

priklausomybę sukeliantį tabako gaminių 
poveikį, palyginti su toksiškumo ir 
priklausomybės sukėlimo gebos riba, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, 
nikotino ir anglies monoksido kiekį 
išrūkose.

Or. en

Pakeitimas 147
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 149
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 150
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 151
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Or. nl

Pakeitimas 152
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tikslas – nenustatyti gamintojams prievolės atlikti brangius išrūkų testus 
toms gaminio dalims, kurios, vartojant gaminį numatytomis sąlygomis, nesudega, pvz., 
cigarečių filtrams.

Pakeitimas 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija prašo ISO parengti standartą, 
skirtą tabako gaminiuose esančiam 
polonio 210 kiekiui išmatuoti;

Or. en

Pagrindimas

Jau yra ISO standartas, skirtas vandenyje esančiam polonio 210 kiekiui matuoti (ISO 13161 
:2011). Turėtų būti įmanoma, remiantis šiuo standartu, parengti standartą, skirtą tabako 
gaminiuose esančiam polonio 210 kiekiui išmatuoti. Komisija turėtų paprašyti ISO parengti 
tokį standartą.

Pakeitimas 154
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per tam 
skirtą viešą interneto svetainę. Tai 
atlikdamos valstybės narės tinkamai 
atsižvelgia į būtinumą saugoti informaciją, 
sudarančią komercinę paslaptį.

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per viešą 
interneto svetainę. Tai atlikdamos 
valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
būtinumą saugoti informaciją, sudarančią 
komercinę paslaptį.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiamas paaiškinimas, kad viešos interneto svetainės pakanka šiam 
tikslui; nereikia, kad valstybės narės kurtų visiškai naujas svetaines.

Pakeitimas 155
Marian-Jean Marinescu

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

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 156
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tabako gaminiuose draudžiama naudoti 
priedus, kurie neįrašyti į –I priede 
pateikiamą sąrašą arba kurie į jį įrašyti, 
bet naudojami nesilaikant tame priede 
nurodytų sąlygų. Į –I priedą įrašomos tik 
tokios medžiagos, kurios neatitinka 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytų 
priskyrimo pavojingų produktų 
kategorijai kriterijų ir kurių degimo 
produktai nėra tokios medžiagos. Į -
I priedą neįtraukiamos medžiagos ir 
aromatai, gerinantys teigiamas skonio
savybes. Komisija įgaliojama pagal 
22 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais sudaromas ir keičiamas -
I priedas.

Or. en

Pagrindimas

Per maža riboti tik tuos priedus, kurie suteikia būdingą kvapą ar skonį. Tabako gaminiuose 
turėtų būti leidžiama naudoti tik konkrečiai patvirtintus priedus. Visos pavojingos medžiagos 
(esamo pavidalo arba tokiomis tampančios jas sudeginus), taip pat bet koks aromatas ir bet 
koks skonį gerinantis priedas šių kriterijų neturėtų atitikti. Pastaroji nuostata suformuluota 
pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gaires, kuriomis remiantis „susitariančiosios 
šalys turėtų draudimais arba ribojimais reguliuoti sudedamąsias dalis, kurios gali būti 
naudojamos tabako gaminių skoniui pagerinti“.
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Pakeitimas 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai
kito nei tradicinis mentolas būdingo kvapo 
ar skonio tabako gaminius, jeigu esama 
neabejotinų mokslinių įrodymų, kad 
atitinkamas priedas padidina gaminio 
toksiškumą ar priklausomybę.

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius, 
jei tai vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako produkto poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Cigaretės vis dar yra teisėtas gaminys, todėl kišimasis dėl kvapo ir skonio neturi pagrindo, 
nebent tokie gaminiai iš tikrųjų būtų žalingesni už įprastas cigaretes.
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Pakeitimas 159
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai
gaminius su priedais, suteikiančiais ne 
tabakui būdingą kvapą ar skonį pagal 
2 dalies nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius.
Ši nuostata netaikoma teikiant rinkai 
drėgną burnos tabaką sniusą Švedijoje 
remiantis Austrijos, Suomijos ir Švedijos 
stojimo akto 151 straipsnio nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Švedijoje taikoma išimtis drėgnam burnos tabakui sniusui ir kadangi tai nėra vidaus 
rinkoje parduodamas produktas, kvapo ir skonio reglamentavimas sniusui neturėtų būti 
taikomas.

Pakeitimas 161
Salvador Sedó i Alabart
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
tabako gaminius, kuriuose yra priedų, 
suteikiančių ne tabakui būdingą kvapą ar 
skonį atsižvelgiant į 2 dalies nuostatas.

Or. es

Pakeitimas 162
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės reglamentuoja būdingo 
kvapo ar skonio tabako gaminių pateikimą 
rinkai.

Or. fr

Pakeitimas 163
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali naudoti priedus, kurie 
yra būtini tabako gaminių gamybai.

Or. en
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Pakeitimas 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priedus, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, galima įtraukti į -I priedą tol, 
kol priedai nesuteikia gaminiui būdingo 
kvapo ar skonio ir nėra susiję su tabako 
gaminių patrauklumu.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ne kartą teigė už sveikatą atsakingas Komisijos narys T. Borg, tabako skonis turėtų būti 
kaip tabako. Joks aromatas savaime negali būti laikomas būtinu tabako gaminių gamybai. Tik 
aromato nesuteikiantys ir su patrauklumu nesusiję priedai gali atitikti tabako gaminių 
gamybai būtinų priedų kriterijus.

Pakeitimas 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Priedo ar kvapiosios medžiagos laikymas būtina tabako gaminių gamybai yra neaiškus. Ši 
koncepcija pradėta taikyti dėl nenuoseklaus sprendimų priėmimo ir iššūkių.
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Pakeitimas 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 167
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 168
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\936107LT.doc 91/142 PE510.761v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 169
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią 
straipsnio dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

To paties autoriaus pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su 6 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje pateiktu pasiūlymu nustatyti teigiamą sąrašą.

Pakeitimas 170
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą valstybės narės prašymu 
nustato arba gali savo iniciatyva nustatyti 
ar tabako gaminys patenka į 1 dalies 
taikymo sritį. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

To paties autoriaus pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su 6 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje pateiktu pasiūlymu nustatyti teigiamą sąrašą.

Pakeitimas 171
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priimdama įgyvendinimo teisės
aktą valstybės narės prašymu nustato arba 
gali savo iniciatyva nustatyti ar tabako 
gaminys patenka į 1 dalies taikymo sritį.
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Komisija priimdama įgyvendinimo aktą ir 
remdamasi moksliniais įrodymais
valstybės narės prašymu nustato arba gali 
savo iniciatyva nustatyti, ar tabako 
gaminys patenka į 1 dalies taikymo sritį.
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 172
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 173
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 174
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 175
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 176
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 177
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, 
rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį 
tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisija, remdamasi 
patvirtintais moksliniais tyrimais, pateikia 
pasiūlymus nustatyti šių priedų ar priedų 
derinių, kurie sukelia būdingą kvapą ar 
skonį, didžiausią leidžiamą kiekį.

Or. pt

Pakeitimas 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Cigaretės vis dar yra teisėtas gaminys, todėl kišimasis dėl kvapo ir skonio neturi pagrindo, 
nebent tokie produktai iš tikrųjų būtų žalingesni už įprastas cigaretes.

Pakeitimas 179
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu tam tikras priedas ar jų derinys 
paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį, 
arba pagerina teigiamas skonio savybes 
tik tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, Komisijai pagal 22 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus ir nustatyti šių 
priedų ar priedų derinių didžiausią 
leidžiamą kiekį, atitinkamai pakeičiant -
I priedą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą dėl teigiamo sąrašo kaip išankstinės priedų naudojimo sąlygos Komisija 
turėtų taikyti šią nuostatą ir nustatyti didžiausią leidžiamą kiekį, taikytiną visokio pobūdžio 
skoniui (kvapui) ir visiems priedams, kurie gali pagerinti teigiamas skonio savybes.

Pakeitimas 180
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės draudžia tabako 
gaminiuose naudoti šiuos priedus:

4. Valstybės narės reglamentuoja šių 
priedų tabako gaminiuose naudojimą:
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Or. fr

Pakeitimas 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės draudžia tabako 
gaminiuose naudoti šiuos priedus:

4. Į -I priedą neįtraukiami šie tabako 
gaminiuose naudojami priedai:

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su 6 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje pateiktu pasiūlymu nustatyti teigiamą sąrašą.

Pakeitimas 182
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas 
ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba

a) vitaminus arba

Or. es

Pakeitimas 183
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) kofeiną ir tauriną arba

Or. es

Pakeitimas 184
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 1 ir 
4 dalyse nurodytus priedus tokiuose 
tabako gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą.

Or. es

Pakeitimas 185
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pakeitimas yra redakcinio pobūdžio, kad teksto nuostatos atitiktų pasiūlymą dėl teigiamo 
sąrašo.

Pakeitimas 186
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 187
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės reglamentuoja kvapiųjų 
medžiagų tokiuose tabako gaminių 
komponentuose kaip filtrai, popierius, 
pakuotės, kapsulės ar kiti techniniai 
elementai, leidžiantys pakeisti kvapo
(skonio) ar dūmų intensyvumą, naudojimą.
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

Or. fr
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Pakeitimas 188
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. fr

Pakeitimas 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą, jei 
jos vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį 
tabako gaminių poveikį. Filtruose ir 
kapsulėse neturi būti tabako.

Or. en

Pakeitimas 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 191
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 192
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, riboja arba, jei gali tinkamai 
pagrįsti, draudžia pateikti rinkai tabako 
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kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako
produkto poveikį.

gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio
poveikį taip, kad jį galima įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 193
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra 
toks, kad vartojimo metu pastebimai 
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako produkto poveikį.

Į -I priedą neįtraukiami, remiantis
moksliniais įrodymais, priedai, kurių 
kiekis yra toks, kad vartojimo metu 
pastebimai padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų neleisti naudoti priedų, kurie padidina tabako gaminio toksiškumą arba 
priklausomybę sukeliantį poveikį, o ne tik tokių, kurie pastebimai padidina tokį poveikį.

Pakeitimas 194
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako
produkto poveikį.

Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, riboja arba, jei gali tinkamai 
pagrįsti, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio
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poveikį taip, kad jį galima įvertinti.

Or. es

Pakeitimas 195
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su 6 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje pateiktu pasiūlymu nustatyti teigiamą sąrašą.

Pakeitimas 196
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą, valstybės narės prašymu 
nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva 
ar tabako gaminys patenka į 7 dalies 
taikymo sritį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir 
grindžiami naujausiais moksliniais 
įrodymais.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Tų pačių autorių pateiktas nuoseklus pakeitimas, susijęs su 6 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje pateiktu pasiūlymu nustatyti teigiamą sąrašą.

Pakeitimas 197
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 198
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 199
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 200
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 201
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Jeigu moksliniai įrodymai rodo, kad tam 
tikras priedas ar tam tikras jo kiekis tik 
tuomet vartojimo metu padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako gaminio 
poveikį, kai viršija tam tikrą kiekį ar 
koncentraciją, įskaitant standartinę 
saugos atsargą, Komisijai pagal 
22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus ir nustatyti didžiausią 
leidžiamą šių priedų kiekį, atitinkamai 
pakeičiant -I priedą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą dėl teigiamo sąrašo kaip išankstinės priedų naudojimo sąlygos Komisija 
turėtų taikyti šią nuostatą ir nustatyti didžiausią leidžiamą kiekį, taip pat taikytiną priedams, 
kurie yra tik toksiški, arba priedams, jei yra tam tikra jų koncentracija.

Pakeitimas 202
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. nl

Pakeitimas 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnio 10 dalyje yra esminių šios direktyvos nuostatų, todėl jos nepriskiriamos 
deleguotųjų aktų taikymo sričiai.

Pakeitimas 204
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės
aktus pagal 22 straipsnį ir panaikinti šią 

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai. Komisijai valstybės 
narės prašymu arba jos pačios iniciatyva 
turėtų būti leidžiama priimti 
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išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės,
nurodytos Komisijos ataskaitoje.

deleguotuosius aktus ir nuspręsti, ar
panaikinti šią išimtį, jeigu iš esmės 
pasikeičia aplinkybės, pvz., tam tikros 
kategorijos produktų pardavimai padidėja 
bent 20 proc. dešimtyje valstybių narių,
kurių rinkos apimtis didžiausia. Tokie 
deleguotieji aktai priimami pagal 21 
straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą ir netaikomi naujiems tabako 
gaminiams, kurie reglamentuojami pagal 
17 straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 205
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams netaikomi 1 ir 5 dalyse 
nustatyti draudimai. Komisija valstybės 
narės prašymu arba savo iniciatyva gali
priimti įgyvendinimo aktus ir nuspręsti
panaikinti šią išimtį, jeigu iš esmės 
pasikeičia aplinkybės, pvz., tam tikros 
kategorijos produktų pardavimai padidėja 
bent 20 proc. dešimtyje didžiausios 
apimties valstybių narių rinkų. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 21 
straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą; jie netaikomi naujiems 
produktams, kaip nurodyta 17 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 206
Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 208
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Bedūmiai tabako gaminiai paprastai daug labiau priklausomi nuo kvapiųjų medžiagų nei 
cigaretės, nors jie yra mažiau kenksmingi. Be to, juos paprastai vartoja vyresni žmonės, todėl 
kyla mažesnė rizika, kad jie bus patrauklūs jaunesnei kartai. Vėliau vartojimo įpročiai gali 
pasikeisti, tačiau tai bus ilgesnis procesas, dėl kurio nereikia imtis neatidėliotinų veiksmų. 
Todėl šį klausimą galima palikti teisės aktų leidėjams.

Pakeitimas 209
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 210
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 211
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 212
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 213
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 214
Michèle Rivasi
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a. Norėdami, kad į -I priedą būtų 
įtraukta sudedamoji dalis, gamintojai ir 
importuotojai pateikia paraišką Komisijai. 
Prie paraiškos pridedama ši informacija:
a) pareiškėjo vardas, pavardė arba 
pavadinimas ir nuolatinis adresas;
b) cheminis sudedamosios dalies 
pavadinimas;
c) informacija apie sudedamosios dalies 
veikimą ir didžiausią vienoje cigaretėje 
galimą naudoti kiekį,
d) aiškus įrodymas, pagrįstas moksliniais 
duomenimis, kad šiai sudedamajai daliai 
netaikomi jokie šiame straipsnyje išvardyti 
atmetimo kriterijai.
Komisija gali atitinkamo mokslinio 
komiteto paprašyti pateikti informaciją, ar 
atitinkamai sudedamajai daliai taikomas 
koks nors iš šiame straipsnyje išvardytų 
atmetimo kriterijų, ar toks kriterijus 
taikomas tik esant tam tikrai šios dalies 
koncentracijai. Komisija, laikydamasi 
1 dalyje nustatytos procedūros, sprendimą 
priima ne vėliau kaip per vienus metus 
nuo paraiškos gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti procedūrą, taikomą sudedamųjų dalių įtraukimui į teigiamą sąrašą.

Pakeitimas 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Oraliniam vartojimui skirtam 
tabakui (drėgnam burnos tabakui sniusui) 
netaikomos šios direktyvos 6 straipsnio 
nuostatos.

Or. sv

Pagrindimas

Kadangi ES galioja bendras draudimas parduoti drėgną tabaką sniusą (oraliniam vartojimui 
skirtą tabaką), nėra tarpvalstybinio intereso ES lygmeniu reglamentuoti sniuso sudėtį. Šį 
klausimą nacionaliniu lygmeniu turėtų reglamentuoti valstybė narė (Švedija), kurioje 
leidžiama pardavinėti šį tabaką. Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos nepakankamai 
reglamentuoja, pvz., kenksmingus priedus. Niekaip nereglamentuotos medžiagos, kurios gali 
pakenkti žmogaus sveikatai, tačiau įprastai vartojamoms kvapiosioms medžiagoms taikomos 
griežtos taisyklės.

Pakeitimas 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir matomumą ir nepažeidžiant 10 ir 
11 straipsniuose pateiktų ženklinimo 
nuostatų, įspėjimai apie žalą sveikatai turi 
būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, jie turi būti
nepaslėpti ir nepertraukti, be kita ko, 
banderolėmis, kainų ženklais, stebėjimo ir 
sekimo ženklais, saugumo elementais ar 
bet kokio tipo apvalkalu, maišeliu, 
aplanku, dėžute ar kita priemone arba 
vienetinio pakelio dangteliu.

Or. en
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Pakeitimas 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimai apie žalą sveikatai jau spausdinami ant cigarečių pakelių. Tačiau spausdinimas ant 
cigarų ir kitų nišinių produktų pakelių sukeltų neproporcingų kliūčių gamintojams, nes dažnai 
šiuos produktus gamina mažosios ir vidutinės įmonės. Nėra gauta jokių įspėjimų apie tai, kad 
lipdukai būtų nuimami nuo pakelių. Vadinasi, pridėtinė spausdinimo vertė nėra akivaizdi.

Pakeitimas 218
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

bendro pobūdžio įspėjimas, tiek 
informacinis pranešimas turi užimti 
50 proc. paviršiaus, ant kurio jie 
spausdinami, ploto.

Or. pt

Pakeitimas 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 220
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio 
įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių 
šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne 
siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 

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

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

Or. es

Pakeitimas 221
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 222
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 223
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje neturi būti nurodytas pakelio dizainas, šiuo atveju fizinis pakelio dizainas. Tokios 
ypatybės palengvintų neteisėtą prekybą ir sumažintų vartotojų pasirinkimą, inovacijas ir 
konkurenciją. Būtų pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės arba joms būtų kenkiama. 
Taip pat ši priemonė neproporcinga.
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Pakeitimas 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pakeitimas 226
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 227
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pakeitimas 228
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 229
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 230
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 

Išbraukta.
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formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 
šrifto tipą ir fono spalvą.

Or. en

Pakeitimas 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 232
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 233
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) padengti vienetinio pakelio ir bet 
kokios išorinės pakuotės priekinio ir 
galinio paviršiaus 80 proc. išorės ploto;

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimai apie žalą sveikatai yra būtini didinant informuotumą apie tabako žalą sveikatai ir 
atgrasant jaunimą nuo tabako gaminių vartojimo.  Todėl reikėtų padidinti įspėjimų apie žalą 
sveikatai dydį.

Pakeitimas 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 235
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

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

Or. pt

Pakeitimas 236
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 237
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 238
Ewald Stadler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu griežčiausios taisyklės galioja Belgijoje (43 proc. priekinio paviršiaus ploto ir 
62 proc. galinio paviršiaus išorės ploto). Nurodžius, kad įspėjimai apie žalą sveikatai turėtų 
dengti dar didesnę ploto dalį, tikrai būtų pažeidžiamos prekės ženklo apsaugos taisyklės. 
Eurobarometro tyrimo duomenimis, 82 proc. apklaustųjų teigė, kad įspėjimai apie žalą 
sveikatai neturėjo jokio poveikio jų sprendimui rūkyti.

Pakeitimas 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 40 proc. išorės ploto;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos poveikio vertinime aiškiai nenurodyta 75 proc. ploto įspėjimo apie žalą pridėtinė 
vertė, palyginti su 50 proc. ploto įspėjimu. Turint mintyje saugomų prekės ženklų intelektinės 
nuosavybės teises ir didelių gamintojų rinkos dalių sustiprinimo efektą, įspėjimų apie žalą 
sveikatai plotą reikėtų sumažinti.

Pakeitimas 240
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 40 proc. išorės ploto;

Or. de

Pakeitimas 241
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 242
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 243
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 244
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 245
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 246
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 247
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 248
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) būti atspausdinti vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės pakuotės viršutinėje dalyje
ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri kita ant 
pakuotės pateikiama informacija;
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Or. pt

Pakeitimas 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pirminis pasiūlymas nepraktiškas, kadangi kai kuriais atvejais nebebūtų matyti prekės ženklo, 
tuo tarpu įspėjimas apie žalą sveikatai būtų matomas bet kuriuo atveju, nes jis užima didelį 
plotą.

Pakeitimas 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) būti atspausdinti ta pačia kryptimi, kaip 
bet kuri kita ant pakuotės pateikiama 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 251
Derk Jan Eppink



PE510.761v01-00 130/142 AM\936107LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) būti atspausdinti ta pačia kryptimi, kaip 
bet kuri kita ant pakuotės pateikiama 
informacija;

Or. nl

Pagrindimas

Reikalavimas, kad įspėjimai apie žalą sveikatai būtų spausdinami ant vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės pakuotės viršutinio krašto, labai apsunkintų parduotuvių savininkų darbą, nes 
būtų sunku atskirti skirtingus prekės ženklus, turint omenyje naujų parduotuvių (ir mažųjų 
prekybos centrų) dizainą. Parduotuvių savininkai turėtų nemažai investuoti į naujus baldus, 
nors jų maržos jau dabar sumažėjusios. Be to, tyrimai rodo, kad naujieji prekeiviai labai 
priklausomi nuo tabako gaminių pardavimų.

Pakeitimas 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) būti atspausdinti ta pačia kryptimi, kaip 
bet kuri kita ant pakuotės pateikiama 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 253
Jean-Pierre Audy

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

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

Išbraukta.

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

Or. fr

Pakeitimas 254
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 255
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pakeitimas 256
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. pt

Pakeitimas 257
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 258
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

Išbraukta.

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

Or. pt

Pakeitimas 259
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 260
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pakeitimas 261
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 262
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. es

Pakeitimas 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm, i) aukštis – ne mažesnis nei 50 mm,

Or. en

Pakeitimas 264
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm, i) aukštis – ne mažesnis nei 50 mm,

Or. en

Pakeitimas 265
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm. ii) plotis – ne mažesnis kaip 42 mm.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva neturėtų būti smarkiai ribojami pakelio matmenys, pvz., kad būtų uždrausti 
vienetiniai cigarečių pakeliai, kuriuose yra bent 10 cigarečių. Toks reikalavimas neigiamai 
paveiktų teisėtas darbo vietas visoje tiekimo grandinėje, įskaitant gamybą, tuo pat metu 
palengvintų neteisėtą prekybą, sumažintų vartotojų pasirinkimo laisvę, inovacijas ir 
konkurenciją. Būtų pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės arba joms būtų kenkiama. 
Taip pat ši priemonė neproporcinga.

Pakeitimas 266
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) Ant cigaretėms sukti skirto tabako ir 
kitų tabako produktų pakelių, kurių plotas 
didesnis kaip 75 cm2, įspėjimai apie žalą 
sveikatai privalo užimti ne mažiau kaip 
22,5 cm2 paviršiaus. 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. de

Pakeitimas 267
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. pt

Pakeitimas 268
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 269
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 22 straipsnį Išbraukta.
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priimti deleguotuosius teisės aktus ir:
a) pritaikys šios direktyvos I priede 
nurodytus tekstinius įspėjimus, 
atsižvelgdama į mokslo ir technikos 
pažangą;
b) sudarys ir pritaikys šio straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų vaizdinių 
įspėjimų biblioteką, atsižvelgdama į 
mokslo ir rinkos pokyčius; 
c) nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai 
vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją 
ir proporcijas;
d) nukrypdama nuo 7 straipsnio 3 dalies 
nustatys sąlygas, kuriomis įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai gali būti skaidomi 
atidarant vienetinį pakelį taip, kad būtų 
užtikrintas teksto, nuotraukų ir 
informacijos apie metimą rūkyti grafinis 
vientisumas ir matomumas.

Or. nl

Pakeitimas 270
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 271
Alajos Mészáros

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

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 273
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 274
Niki Tzavela
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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, išdėstymą, dizainą, rotaciją ir 
proporcijas;

Or. en

Pakeitimas 275
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 276
Jean-Pierre Audy

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, išdėstymą, dizainą ir rotaciją;

Or. fr

Pakeitimas 277
Jean-Pierre Audy
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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. fr

Pakeitimas 278
Alajos Mészáros

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. en

Pakeitimas 279
Niki Tzavela

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 

Išbraukta.



PE510.761v01-00 142/142 AM\936107LT.doc

LT

informacijos apie metimą rūkyti grafinis 
vientisumas ir matomumas.

Or. en

Pakeitimas 280
Roger Helmer

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. en


