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Pakeitimas 281
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kito nei cigaretės rūkomojo tabako ir 
cigaretėms sukti skirto tabako netaikomos 
prievolės pateikti informacinį pranešimą 
pagal 8 straipsnio 2 dalį ir kombinuotus 
įspėjimus apie grėsmę sveikatai pagal 9 
straipsnį. Be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto bendro pobūdžio įspėjimo, ant 
kiekvieno šių gaminių pakelio ir ant bet 
kokios jų išorinės pakuotės turi būti 
atspausdintas I priede nurodytas tekstinis 
įspėjimas. 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame bendro pobūdžio įspėjime turi 
būti nuoroda apie metimo rūkyti pagalbos 
paslaugas pagal 9 straipsnio 1 dalies b 
punktą.

Rūkomajam tabakui, išskyrus cigaretes ir 
cigaretėms sukti skirtą tabaką, netaikomos
8 ir 9 straipsniuose nustatytos prievolės.
Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako 
pakelio, išskyrus cigaretes ir cigaretėms 
sukti skirtą tabaką, turi būti bendro 
pobūdžio įspėjimas „Rūkymas žudo“ arba 
„Rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau 
pat“. Be bendro pobūdžio įspėjimo teksto
ant kiekvieno vienetinio pakelio ir ant bet 
kurios jų išorinės pakuotės turi būti 
atspausdintas I priede nurodytas tekstinis 
įspėjimas. Bendro pobūdžio įspėjimo tekste
turi būti nuoroda apie metimo rūkyti 
pagalbos paslaugas.

Or. es

Pakeitimas 282
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kito nei cigaretės rūkomojo tabako ir 
cigaretėms sukti skirto tabako netaikomos
prievolės pateikti informacinį pranešimą 
pagal 8 straipsnio 2 dalį ir kombinuotus 
įspėjimus apie grėsmę sveikatai pagal 9 
straipsnį. Be 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
bendro pobūdžio įspėjimo, ant kiekvieno 
šių gaminių pakelio ir ant bet kokios jų 
išorinės pakuotės turi būti atspausdintas I 
priede nurodytas tekstinis įspėjimas. 8 

Rūkomajam tabakui, išskyrus cigaretes ir 
cigaretėms sukti skirtą tabaką, netaikoma
prievolės pateikti informacinį pranešimą 
pagal 8 straipsnio 2 dalį ir kombinuotus 
įspėjimus apie žalą sveikatai pagal 9 
straipsnį išimtis. Be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto bendro pobūdžio įspėjimo, ant 
kiekvieno šių gaminių pakelio ir ant bet 
kurios jų išorinės pakuotės turi būti 
atspausdintas I priede nurodytas tekstinis 
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straipsnio 1 dalyje nurodytame bendro 
pobūdžio įspėjime turi būti nuoroda apie 
metimo rūkyti pagalbos paslaugas pagal 9 
straipsnio 1 dalies b punktą.

įspėjimas. 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
bendro pobūdžio įspėjime turi būti nuoroda 
apie metimo rūkyti pagalbos paslaugas 
pagal 9 straipsnio 1 dalies b punktą. 8 
straipsnio 1 dalyje nurodytame bendro 
pobūdžio įspėjime turi būti nuoroda apie 
metimo rūkyti pagalbos paslaugas pagal 9 
straipsnio 1 dalies b punktą.

Or. el

Pakeitimas 283
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendro pobūdžio įspėjimo tekstas
atspausdinamas ant labiausiai matomo 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršiaus, išskyrus mažmeninėje 
prekyboje naudojamą permatomą 
pakuotę. I priede nurodyti tekstiniai 
įspėjimai keičiami rotacijos būdu 
užtikrinant, kad jie būtų pateikiami 
reguliariai. Šie įspėjimai spausdinami ant 
kito labiausiai matomo vienetinio pakelio ir 
bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus, 
išskyrus mažmeninėje prekyboje 
naudojamą permatomą pakuotę.

Or. es

Pakeitimas 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, užkraunama prievolė atspausdinti įspėjimus ant 
nedidelių gamybos apimčių pakuočių atrodo neproporcinga.  Reikėtų leisti šiuo metu įprastai 
naudojamus lipdukus.
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Pakeitimas 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimai gali būti pritvirtinami lipdukais, 
jei priklijuoti lipdukai negali būti nuimti.

Or. en

Pakeitimas 287
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas 
turi užimti ne mažiau kaip 30 proc. 
atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar 
bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus, 
išskyrus mažmeninėje prekyboje 
naudojamą permatomą pakuotę. 
Valstybėse narėse, kuriose yra dvi 
oficialiosios kalbos, ši dalis padidinama iki 
32 proc., o kuriose yra trys oficialiosios
kalbos – iki 35 proc.

Or. es

Pakeitimas 288
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vienetinių tabako pakelių geriausiai 
matomo paviršiaus plotas didesnis kaip 
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75 cm2, 2 ir 3 dalyje nurodyti įspėjimai 
turi užimti ne mažiau kaip 22,5 cm2 

kiekvieno paviršiaus ploto. Valstybėse 
narėse, kuriose yra dvi oficialiosios 
kalbos, šis plotas padidinamas iki 24 cm2, 
o kuriose yra trys oficialiosios kalbos – iki 
26,25 cm2.

Or. es

Pakeitimas 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Vis dėlto, jei kitiems gaminiams, ne 
cigaretėms, skirtų pakelių geriausiai 
matomo paviršiaus plotas yra didesnis nei 
75 cm2, 2 dalyje minėti įspėjimai turi 
užimti ne mažiau kaip 22,5 cm2 kiekvieno 
paviršiaus. Dvi oficialias kalbas 
naudojančiose valstybėse narėse šis plotas 
padidinamas iki 24 cm2, o tris oficialias 
kalbas turinčiose valstybėse narėse – iki 
26,25 cm2.

Or. en

Pakeitimas 290
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje nurodyti bendro pobūdžio 
įspėjimo tekstas ir tekstinis įspėjimas turi 
būti:

Or. es
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Pakeitimas 291
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ant pakuotės, kurios priekinio ir 
galinio paviršiaus plotai didesni, negu 
75 cm2, įspėjimai apie žalą sveikatai ant 
abiejų paviršių privalo užimti ne mažiau 
kaip 22 cm2 kiekvieno paviršiaus. 
Valstybėse narėse, kuriose yra dvi 
oficialiosios kalbos, šis plotas 
padidinamas iki 24 cm2, o kuriose yra trys 
oficialiosios kalbos – iki 26,25 cm2.

Or. de

Pakeitimas 292
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es



AM\936769LT.doc 9/111 PE510.829v01-00

LT

Pakeitimas 293
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) spausdinami baltame fone paryškintu 
juodos spalvos šriftu. Įspėjimai gali būti 
pritvirtinami lipdukais, jei tokie lipdukai 
ant pakuotės išlieka visą laiką. Norėdamos 
atitikti kalbos reikalavimus, valstybės narės 
gali nustatyti šrifto dydį, jei jų teisės 
aktuose nurodytas toks šrifto dydis, kad 
būtų užimta kuo didesnė reikalaujamam 
tekstui skirto ploto dalis;

Or. de

Pagrindimas

Daug kitų gaminių, ne cigaretės ir ne cigaretėms sukti skirtas tabakas, yra importuojami iš 
gamintojų, ypač iš trečiųjų šalių smulkių gamintojų. Šiuo atveju būtina lipduku pritvirtinti 
šalies nuorodą ir adresą.

Pakeitimas 294
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, užkraunama prievolė atspausdinti įspėjimus ant 
nedidelių gamybos apimčių pakuočių atrodo neproporcinga.  Reikėtų leisti šiuo metu įprastai 
naudojamus lipdukus.

Pakeitimas 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 297
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) įspėjimo tekstui skirtame plote apvestas 
juoda 3 mm pločio linija.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata neturės teigiamo poveikio nei vidaus rinkai, nei visuomenės sveikatos apsaugos 
požiūriu, ir turi būti formuluojama aiškiai ir nedviprasmiškai.

Pakeitimas 298
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 299
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti 1 dalyje nurodytą 

Išbraukta.
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išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia 
aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje.

Or. de

Pakeitimas 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

10 straipsnio 1-oje ir 10 straipsnio 5-oje dalyse pateikiamos esminės šios direktyvos 
nuostatos ir todėl jos nepriskiriamos deleguotųjų aktų taikymo sričiai.

Pakeitimas 303
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neįtikėtina, kad vartojimo įpročiai iš esmės pasikeistų taip greitai, kad šis klausimas negalėtų 
būti pateiktas teisės aktų leidėjams. Šio klausimo delegavimas Komisijai, jai suteiktų pernelyg 
daug veiksmų laisvės.

Pakeitimas 305
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 306
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pakelio paviršiaus ir papildomai ant bet 
kokios išorinės pakuotės, naudojamos tam 
gaminiui, išskyrus papildomas visiškai 
permatomas pakuotes.

Or. de

Pakeitimas 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) atspausdinami ar pritvirtinami ant 
dviejų didžiausių vienetinio pakelio ir bet 
kokios išorinės pakuotės paviršių;

Or. en

Pagrindimas

Įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, užkraunama prievolė atspausdinti įspėjimus ant 
nedidelių gamybos apimčių pakuočių atrodo neproporcinga.  Reikėtų leisti šiuo metu įprastai 
naudojamus lipdukus.

Pakeitimas 308
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) padengti 15 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kurios išorinės pakuotės 
paviršiaus ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose naudojamos dvi oficialiosios
kalbos, ši dalis padidinama iki 18 proc., o 
kuriose naudojamos trys oficialiosios
kalbos — iki 20 proc.

Or. de
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Pagrindimas

Eurobarometro tyrimo duomenimis, 82 proc. apklaustųjų teigė, kad įspėjimai apie žalą 
sveikatai neturėjo jokio poveikio jų apsisprendimui vartoti tabako gaminius.

Pakeitimas 309
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 310
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 311
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Todėl šį klausimą reikėtų palikti aptarti teisės aktų leidėjams.

Pakeitimas 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 314
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės etiketėje ir pačiame tabako 
gaminyje neturi būti jokių elementų ar 
požymių, kurie:

Išbraukta.

a) skatina pirkti tabako gaminį teiginiais, 
kurie yra neteisingi, klaidinantys, 
nuviliantys ar galintys sudaryti klaidingą 
įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, 
pavojus ar išrūkas;
b) sudaro įspūdį, kad atskiras tabako 
gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti 
ar turi vitalizuojantį, energetinį, gydomąjį, 
atjauninantį, natūralų, ekologinį ar kitokį 
teigiamą poveikį sveikatai ar socialinį 
poveikį;
c) nurodo kvapą, skonį, bet kokias 
kvapiąsias medžiagas ar kitus priedus 
arba jų nebuvimą;
d) suteikia panašumo į maisto produktą.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata neturės teigiamo poveikio nei vidaus rinkai, nei visuomenės sveikatos apsaugos 
požiūriu.

Pakeitimas 315
Ewald Stadler

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

aa) teigia, kad tam tikras tabako gaminys 
yra mažiau žalingas už kitus, išskyrus 
atvejus, kai moksliškai gali būti įrodyta, 
kad žalingas poveikis yra kur kas 
mažesnis, negu jau prekyboje esančių 
tabako gaminių;

Or. de

Pagrindimas

Kai vartojami tabako gaminiai, degimo proceso metu susidaro įvairios pavojingos medžiagos. 
Šiuo metu būtų neapdairu neįtraukti tabako gaminių, išskiriančių mažiau pavojingų 
medžiagų, nes tai dar labiau sumažintų gamintojų motyvaciją vykdyti tolesnius mokslinius 
tabako vartojimo tyrimus siekiant sukurti naujus gaminius.

Pakeitimas 316
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Tabako gaminių poveikis skirtingas. Suaugę vartotojai, rinkdamiesi tabako gaminius, mažiau 
dėmesio skiria gaminio aprašymui, nei iš tiesų subjektyviems pojūčiams, kuriuos patiria 
vartodami šiuos gaminius. Apibūdinimai „vitalizuojantis“, „energetinis“ yra subjektyvūs, o 
apibūdinimai „natūralus“ ir „ekologiškas“ gali būti leidžiami tik tuo atveju, jei tabako 
gaminių vartojimas neabejotinai sukelia biochemines reakcijas.
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Pakeitimas 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 319
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Cigaretės išlieka leistinas gaminys ir paprastai pasižymi savitu aromatu, kurį gamintojai 
turėtų gebėti apibūdinti. Vienintelė išimtis daroma tuo atveju, kai šis apibūdinimas klaidina 
dėl šio gaminio poveikio sveikatai, kuris aptariamas a ir b punktuose.

Pakeitimas 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taikant šią formuluotę būtų galima neleisti naudoti tokių apibūdinimų, kaip pvz., 
„amerikietiškas mišinys“ (kuris rūkantiesiems suteikia informaciją apie gaminio skonį, taip 
pat apie mišinyje naudotą tabaką). Nėra jokios objektyvios priežasties šią nuostatą formuluoti 
taip detaliai.

Pakeitimas 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. 1 dalies c punkto nuostata nebus 
taikoma cigarams ir pypkių tabakui;

Or. en

Pakeitimas 322
Ivo Belet, Philippe De Backer



PE510.829v01-00 22/111 AM\936769LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 323
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Draudžiamais elementais ir požymiais
laikomi simboliai, vardai, prekių ženklai, 
metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, sudaranti įspūdį, kad konkretus 
tabako gaminys yra mažiau kenksmingas, 
palyginti su kitais.

Or. de

Pagrindimas

Neprivaloma drausti Europos gamintojų konkurencingus pakuotės privalumus, jei jie nėra 
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klaidinantys.

Pakeitimas 324
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo drausti vadinamąsias klaidinančias spalvas, be to, šis terminas 
suvokiamas gana subjektyviai. Į šį straipsnį nedera įtraukti mažesnio diametro cigaretes ir 
aptarti gaminio formą. Tokių gaminių uždraudimas sudarytų palankesnes sąlygas neteisėtai 
prekybai, sumažintų pasirinkimą vartotojams, ribotų inovacijas ir slopintų konkurenciją.

Pakeitimas 325
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, arba 
susiję su pačio tabako gaminio forma 
elementai, taip pat kiti nepaminėti 
elementai.

Or. de

Pagrindimas

Formuluotė „klaidinančios spalvos“ kelia didelių apibrėžties problemų, taigi bet kuri 
valstybė narė, taikydama šią direktyvą, gali uždrausti skirtingas spalvas. Tai sukeltų didelį 
teisinį netikrumą ir prieštarautų Komisijos siekiui suderinti vidaus rinką.

Pakeitimas 326
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 327
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 328
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 329
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kodėl vadinamosios plonos cigaretės yra klaidinančios. Tai įprastas gaminys, 
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nekeliantis jokio didesnio pavojaus sveikatai.

Pakeitimas 331
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 332
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Be kokia tokia teisinė prielaida būtų grindžiama neegzistuojančiu tyrimu, todėl turėtų būti 
atmesta.

Pakeitimas 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. 2 dalis netaikoma prekės ženklams, 
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kurie naudojami nuo 2012 m. gruodžio 
19 d.

Or. en

Pakeitimas 335
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pagrindimas

Siūlomi apribojimai ant pakuočių darytų neproporcingą poveikį MVĮ, kurios gamina 
rūkomąjį tabaką. Jos veikia visų pirma rinkos nišose plėsdamos gaminių asortimentą, pvz., 
gamindamos tabako puodynes, ir todėl dėl šių priemonių prarastų savo uniklius pardavimo 
pasiūlymus. Nors pastangos skatinti rūkančius asmenis liautis rūkyti dėl sveikatos priežasčių 
yra pagirtinos, per apklausas nustatyta, kad pakuotė nedaro įtakos apsisprendimui pradėti 
rūkyti (Eurobarometras, 2012, Nr. 385).

Pakeitimas 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, koks būtų šios nuostatos poveikis, todėl kišimasis į gamintojo laisvę prekiauti 
teisėtais gaminiais atrodo neproporcingas.

Pakeitimas 337
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 338
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 340
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 342
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 
70 proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 19 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
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kaip 40 g. kaip 40 g.

Or. en

Pakeitimas 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 344
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 345
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 346
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Visi vienetinių pakelių išoriniai 
paviršiai ir bet kokios rūkyti skirto tabako 
išorinės pakuotės standartizuojamos taip:
a) ant jų neturi būti jokio prekės ženklo ar 
bet kokio kito ženklo, išskyrus tabako 
gaminio prekės ženklą ir pavadinimo 
variantą;
b) jie turi būti tamsios, nepatrauklios 
spalvos, kurią nustato Komisija;
c) prekės ženklas ir bet koks pavadinimo 
variantas:
i) turi būti pateikiami ne daugiau kaip 
vieną kartą ant bet kurio paviršiaus;
ii) turi būti pateikiami horizontaliai ir ta 
pačia kryptimi žemiau kombinuoto 
įspėjimo apie žalą sveikatai ant vienetinio 



AM\936769LT.doc 37/111 PE510.829v01-00

LT

pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
priekinio ir galinio paviršiaus likusio 
laisvo ploto centre;
iii) atitikti visas išsamesnes taisykles, 
nustatytas 3 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu būtų prisidedama prie pranešėjo pasiūlymo dėl standartizuoto įpakavimo ir 
apimtų taip pat visą rūkymui skirtą tabaką. Be to, svarbu, kad standartinė spalva būtų tamsi ir 
nepatraukli, nes, įrodytas tamsių spalvų efektyvumas, palyginti su šviesiomis spalvomis.

Pakeitimas 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 348
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 

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

Or. pt

Pakeitimas 349
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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matomumą ir vientisumą prieš atidarant 
vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo 
metu ir jį uždarius.

Or. en

Pakeitimas 351
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 352
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. nl

Pakeitimas 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 354
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 355
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 357
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 358
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 359
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 360
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 361
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pakeitimas 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Unikalus identifikatorius turi leisti
nustatyti:

2. 1 dalyje nurodytas identifikatorius turi 
sudaryti galimybę nustatyti:

Or. en

Pakeitimas 365
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

j) visų pirkėjų nuo gamintojo iki pirmo 
pirkėjo tapatybę;

Or. en
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Pagrindimas

Stebėjimo ir sekimo (angl. T&T) sistema užkrauna didelę naštą gamintojams. Nustačius 
reikalavimą, kad pateikiamoje informacijoje turi būti nurodoma netgi mažmeninės prekybos 
vieta, smulkiems gamintojams bus beveik neįmanoma jo laikytis, nes jie naudojasi tarpininkų 
paslaugomis. Siekiant sumažinti neteisėtą prekybą, visais atvejais svarbu nurodyti numanomą 
rinką, tačiau nebūtina nurodyti konkrečią mažmeninės prekybos vietą. Be to, pradinė 
formuluotė viršija tai, dėl ko sutarta svarstant Tabako kontrolės pagrindų konvenciją 
(TKPK).

Pakeitimas 366
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

k) visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmo 
pirkėjo sąskaitas faktūras, užsakymo 
numerį ir mokėjimų įrašus.

Or. en

Pagrindimas

Stebėjimo ir sekimo sistema užkrauna didelę naštą gamintojams. Nustačius reikalavimą, kad 
pateikiamoje informacijoje turi būti nurodoma netgi mažmeninės prekybos vieta, smulkiems 
gamintojams bus beveik neįmanoma jo laikytis, nes jie naudojasi tarpininkų paslaugomis. 
Siekiant sumažinti neteisėtą prekybą, visais atvejais svarbu nurodyti numanomą rinką, tačiau 
nebūtina nurodyti konkrečią mažmeninės prekybos vietą. Be to, pradinė formuluotė viršija tai, 
dėl ko sutarta svarstant Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK).

Pakeitimas 367
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 

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

gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą pirkėją
registruotų visus jų gaunamus vienetinius 
pakelius, taip pat visus tarpinius judėjimus 
iki galutinio pakelių išėjimo iš jų. Ši 
prievolė gali būti vykdoma registruojant 
suvestinius duomenis, pvz., išorines 
pakuotes, jeigu lieka įmanoma nustatyti 
vienetinių pakelių buvimo vietą ir juos 
atsekti.

Or. en

Pagrindimas

Stebėjimo ir sekimo sistema užkrauna didelę naštą gamintojams. Nustačius reikalavimą, kad 
pateikiamoje informacijoje turi būti nurodoma netgi mažmeninės prekybos vieta, smulkiems 
gamintojams bus beveik neįmanoma jo laikytis, nes jie naudojasi tarpininkų paslaugomis. 
Siekiant sumažinti neteisėtą prekybą, visais atvejais svarbu nurodyti numanomą rinką, tačiau 
nebūtina nurodyti konkrečią mažmeninės prekybos vietą. Be to, pradinė formuluotė viršija tai, 
dėl ko sutarta svarstant Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK).

Pakeitimas 368
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Stebėjimo ir sekimo sistema užkrauna didelę naštą gamintojams. Nustačius reikalavimą, kad 
pateikiamoje informacijoje turi būti nurodoma netgi mažmeninės prekybos vieta, smulkiems 
gamintojams bus beveik neįmanoma jo laikytis, nes jie naudojasi tarpininkų paslaugomis. 
Siekiant sumažinti neteisėtą prekybą, visais atvejais svarbu nurodyti numanomą rinką, tačiau 
nebūtina nurodyti konkrečią mažmeninės prekybos vietą. Be to, pradinė formuluotė viršija tai, 
dėl ko sutarta svarstant Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK).

Pakeitimas 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 370
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 

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

Or. en

Pakeitimas 371
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pakeitimas 372
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 373
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. 1–8 dalys taikomos cigaretėms ir 
cigaretėms sukti skirtam tabakui praėjus 3 
metams, o kitiems tabako gaminiams – 7
metams nuo 25 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos.

Or. en

Pagrindimas

Stebėjimo ir sekimo sistema, kuri turi būti pradėta taikyti, yra labai sudėtinga ir iki šiol nėra 
bandyta tokia apimtimi. Todėl ilgesni įgyvendinimo laikotarpiai yra pagrįsti ne vien turint 
mintyje mažas ir vidutines įmones.

Pakeitimas 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką. Vis 
dėlto šis draudimas nedaro poveikio 
įprastiems oraliniam vartojimui skirto 
tabako gaminiams, kurie pavienėse 
valstybėse narėse gali būti leidžiami.

Or. en

Pakeitimas 378
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės reglamentuoja oraliniam 
vartojimui skirto tabako pateikimą rinkai.
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Or. fr

Pakeitimas 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė dėl tabako „snus“ sudėties 
reglamentavimo tenka valstybei narei, 
kurioje leidžiama jį parduoti, remiantis 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
akto 151 straipsniu. Todėl tabakui „snus“ 
netaikomos šios direktyvos 6 straipsnio 
nuostatos.

Or. sv

Pagrindimas

Kadangi ES galioja bendras draudimas parduoti tabaką „snus“ (oraliniam vartojimui skirtą 
tabaką), nėra tarpvalstybinio intereso ES lygmeniu reglamentuoti tabako „snus“ 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 380
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinės dalies IV skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais

Prekyba tabako gaminiais

Or. en



PE510.829v01-00 54/111 AM\936769LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiama nuoseklumo su to paties autoriaus pateiktais pakeitimais dėl internetinės prekybos 
ir pateikimo pardavimo vietose.

Pakeitimas 381
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 382
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais

Prekyba tabako gaminiais internetu

Or. en

Pagrindimas

Bet kokia prekyba internetu, ne tik vykdoma tarpvalstybiniu mastu, turėtų būti uždrausta.  
Internete labai sunku patikrinti pirkėjo amžių.

Pakeitimas 383
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės savo teritorijoje 
draudžia internetu vykdyti prekybą tabako 
gaminiais.

(Turėtų pakeisti visą straipsnį.)

Or. en

Pagrindimas

Vykdant prekybą tabako gaminiais internetu sunku įgyvendinti nuostatas dėl amžiaus 
apribojimų.   Prekyba tabako gaminiais neatitinka galiojančių teisės aktų, pvz., dėl įspėjimų 
apie žalą sveikatai.  Devynios valstybės narės jau uždraudė tabako prekybą internetu ir ES 
draudimas, ko gero, yra lengviausias būdas padėčiai gerinti.

Pakeitimas 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą.



PE510.829v01-00 56/111 AM\936769LT.doc

LT

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

Or. en

Pakeitimas 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 

Išbraukta.
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informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Or. en

Pakeitimas 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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veikimo aprašymą .

Or. en

Pakeitimas 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 392
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Tarpvalstybinė prekyba tabako gaminiais
Visiems tabako gaminiams, kuriems 
taikoma ši direktyva, gali būti nustatytas 
didžiausias iš kitos valstybės narės 
importuojamų gaminių kiekis. Šią
viršutinę ribą nustato kiekviena valstybė 
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narė, naudodama apskaičiavimo būdą, 
kurį mano esant tinkamiausią (pvz., ribą 
asmeniui, transporto priemonės tipui, 
bendram kiekiui, kuris apima įvairius 
tabako gaminius).

Or. fr

Pakeitimas 393
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Tabako gaminių išstatymas prekybos 

vietose
1. Valstybės narės savo teritorijoje 
draudžia tabako išstatymą ir pardavimo 
automatų įrengimą prekybos vietose.
2. Tabako gaminiai turi būti visiškai 
paslėpti nuo vartotojo, išskyrus tabako 
gaminių pirkimo arba prekių gavimo, 
papildymo, darbuotojų mokymo ar 
sandėlio patalpos remonto metu.
3. Tabako gaminių išstatymas dėl 2 dalyje 
nurodytų priežasčių gali trukti tik tiek, 
kiek reikalinga šiems veiksmams atlikti.
4. Tabako gaminių kainos nurodomos 
vienodo formato sąraše. Neturi būti 
rodomi pasiūlymų paketai ar specialios 
nuolaidos.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas išstatyti tabako gaminius ar įrengti pardavimo automatus prekybos vietose jau 
galioja daugelyje ES ir ELPA valstybių narių. 2010 m. viena tabako bendrovė padavė 
Norvegiją į teismą dėl kliūčių prekybai sudarymo. Teismas priėmė Norvegijai palankų 
sprendimą, tačiau iš šio atvejo galima spręsti, kad reikia imtis veiksmų ES mastu. Tabako 
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kontrolės pagrindų konvencijos 13 straipsnio gairėse teigiama, kad tabako gaminių 
išstatymas prekybos vietose yra reklama ir pardavimo skatinimas. Joje rekomenduojama 
visiškai uždrausti bet kokį tabako gaminių išstatymą prekybos vietose.

Pakeitimas 394
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 

gaminiais
Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais.

Or. en

Pakeitimas 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Leidimas teikti rinkai ir pranešimas apie 
naujų kategorijų tabako gaminius bei 
mažiau kenksmingus produktus

Or. en

Pakeitimas 396
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius ir mažesnę grėsmę galinčius 
kelti naujus tabako gaminius

Or. pt

Pakeitimas 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės už pagrįstą mokestį 
taiko leidimo teikti rinkai sistemą, skirtą 
mažesnę riziką keliantiems tabako 
gaminiams. Valstybės narės reikalauja, 
kad tabako gaminių gamintojai ir 
importuotojai praneštų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms apie bet 
kokius naujus tabako gaminius ir visus 
mažesnę riziką keliančius tabako 
gaminius, kuriuos jos numato pateikti 
rinkai susijusiose valstybėse narėse. Šis 
pareiškimas pateikiamas elektronine forma 
šešis mėnesius prieš numatytą pateikimą 
rinkai ir prie jo pridedamas išsamus 
aptariamo gaminio, viso siūlomo 
žymėjimo, naudojimo sąlygų, gaminio 
sudėties, gamybos ir kontrolės procesų
aprašymas, taip pat informacija apie 
sudedamąsias dalis ir emisijas pagal 5 
straipsnį. Gamintojai ir importuotojai, 
teikiantys prašymą išduoti rinkodaros 
leidimą mažesnę riziką keliantiems tabako 
gaminiams, jį taip pat pateikia susijusioms 
kompetentingoms institucijoms:

Or. en
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Pakeitimas 398
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį naujos 
kategorijos tabako gaminį, kurį jos numato 
pateikti rinkai susijusiose valstybėse narėse 
ir dėl kurio jie, remdamiesi pagrįstais 
moksliniais duomenimis, ketina pateikti 
teiginį, kad jis daro mažiau žalos ar kelia 
mažesnę grėsmę nei įprasti tabako 
gaminiai. Pranešimas pateikiamas 
elektronine forma šešis mėnesius prieš 
numatytą pateikimą rinkai ir prie jo 
pridedamas išsamus aptariamo gaminio 
aprašymas, taip pat informacija apie 
sudedamąsias dalis ir emisijas pagal 5 
straipsnį. Gamintojai ir importuotojai, 
pranešantys apie naujos kategorijos tabako 
gaminį, taip pat pateikia susijusioms 
kompetentingoms institucijoms:

Or. pt

Pakeitimas 399
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) susijusius mokslinių tyrimų dėl gaminio 
toksiškumo ir priklausomybės sukėlimo 
gebos duomenis, ypač dėl jo sudedamųjų 
dalių ir emisijų;

Or. es
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Pakeitimas 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turimus tyrimų ir rinkos tyrimų dėl 
įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą, 
preferencijų duomenis ir

b) turimus tyrimų ir rinkos tyrimų dėl 
vartotojų suvokimo apie produktą ir jo 
naudojimo, įskaitant ženklinimą, taip pat
įvairių vartotojų grupių, ypač jaunimo, 
preferencijų duomenis ir

Or. en

Pakeitimas 401
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitą turimą svarbią informaciją, 
įskaitant gaminio keliamos rizikos ir 
teikiamos naudos analizę, numatomą 
poveikį tabako vartojimo nutraukimui, 
numatomą poveikį pradedant vartoti 
tabaką ir kitiems numatomiems vartotojo 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 402
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės turi priimti visų naujų 
tabako gaminių, kuriais leidžiama 
prekiauti kaip mažesnę riziką keliančiais 
gaminiais, pakavimo ir ženklinimo 
taisykles, kurios gali skirtis nuo šioje 
direktyvoje nustatytų reikalavimų, ir apie 
šias taisykles jos turi pranešti Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 403
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis.

Nauja rinkodaros leidimo suteikimo 
procedūra valstybėse narėse nustato 
sąlygas dėl:
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1. mokslinio rizikos vertinimo, 
2. empirinių normų, susijusių su žalos 
sveikatai įrodymu,
3. žalingų medžiagų dūmuose 
sumažinimo,
4. atitikties 1 dalies a–c pastraipų 
nuostatoms,
5. stebėsenos po pardavimo.

Reikalavimai, susiję su ženklinimu, 
įspėjimų apie žalą sveikatai tekstu, 
gaminio aprašymu, įpakavimu, matavimu, 
įskaitant dervų, nikotino ir anglies 
monoksido nustatymo metodus, taip pat 
papildomomis sudėtinėmis dalimis, 
naudojamomis mažesnę riziką 
keliančiuose tabako gaminiuose, turi būti 
įtraukti į rinkodaros leidimo išdavimo 
sąlygas valstybėse narėse.

Valstybės narės gali reikalauti, kad tabako 
gamintojai ar importuotojai atliktų 
papildomus tyrimus ar pateiktų papildomą 
informaciją. Valstybės narės pateikia 
Komisijai visą informaciją, gautą pagal šį 
straipsnį, ir praneša jai apie leidimų 
suteikimo procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Šie pakeitimai palengvina tabako gaminių, kurie kelia mažesnę riziką, negu įprasti tabako 
gaminiai, rinkodarą ir informacijos apie jų privalumus teikimą, jei tai leidžia valstybių narių 
vyriausybės.

Pakeitimas 404
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės turi teisę nustatyti leidimų 
sistemą ir imti proporcingo dydžio 
mokestį. Valstybės narės turi teisę priimti 
mažiau kenksmingiems gaminiams skirtas 
specialias ženklinimo ir pakavimo 
taisykles, kurios skiriasi nuo šios 
direktyvos reikalavimų. Valstybės narės 
apie šias taisykles praneša Komisijai. 

Or. pt

Pakeitimas 405
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rinkai pateikiami mažesnę riziką 
keliantys tabako gaminiai turi atitikti šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. Dėl 
šių tabako gaminių įvairių riziką 
mažinančių savybių būtina atitinkamai
pritaikyti matavimo metodus, nurodytus 4 
straipsnyje, sudėties reglamentavimą, 
nurodytą 6 straipsnyje ir ženklinimo ir 
pakavimą, nurodytą 7, 8, 9, 10, 12 ir 13 
straipsniuose. Taikomos nuostatos 
priklauso nuo to, ar produktai priskiriami 
bedūmiams tabako gaminiams pagal 2 
straipsnio 29 dalį, ar rūkomajam tabakui 
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pagal 2 straipsnio 33 dalį.

Or. de

Pakeitimas 406
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rinkai pateikiami nauji tabako gaminiai 
turi atitikti šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus. Taikomos nuostatos 
priklauso nuo to, ar produktai priskiriami 
bedūmiams tabako gaminiams pagal 2 
straipsnio 29 dalį, ar rūkomajam tabakui 
pagal 2 straipsnio 33 dalį. Nauji tabako 
gaminiai, kurie, remiantis moksliniais 
įrodymais, yra mažiau žalingi, negu 
įprasti tabako gaminiai, taikant 12 
straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų 
išimtį, gali būti ženklinami pateikiant 
informaciją apie mažesnį jų žalingumą.

Or. cs

Pakeitimas 407
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rinkai pateikiami nauji tabako gaminiai 
turi atitikti šioje direktyvoje nustatytus
reikalavimus, išskyrus atvejus, kai 
leidimas suteiktas pagal šio straipsnio 2 
dalies nuostatas. Taikomos nuostatos 
priklauso nuo to, ar produktai priskiriami 
bedūmiams tabako gaminiams pagal 2 
straipsnio 29 dalį, ar rūkomajam tabakui 
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pagal 2 straipsnio 33 dalį.

Or. es

Pakeitimas 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
III antraštinė dalis, pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

NE TABAKO GAMINIAI Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 409
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Gaminiai, kuriuose yra nikotino
1. Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra 
nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik 
tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2001/83/EB:
a) gaminiai, kuriuose nikotino kiekis 
viršija 2 mg viename vienete, arba
b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba
c) gaminiai, kurių naudojimas pagal 
numatytą paskirtį sukelia vidutinę 
maksimalią piko metu koncentraciją 
plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino 
mililitre.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 
dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.
3.
Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas 
apie grėsmę sveikatai:
Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.
4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:
a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.
5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma ne tabako gaminiams. Nepakanka vien tik nurodyti 
Direktyvą 2001/83/EB, nes ji nėra tiesiogiai taikoma. E. cigaretės ir panašūs gaminiai kelia 
kur kas mažesnę riziką, palyginti su įprastomis cigaretėmis, ir todėl turėtų būti laisvai 
prieinamos. Reglamentavimas pagal Direktyvą 2001/83/EB galimas tik ją persvarsčius ir 
atlikus išsamią šių gaminių daromos žalos sveikatai analizę.
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Pakeitimas 410
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Gaminiai, kuriuose yra nikotino
1. Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra 
nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik 
tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2001/83/EB:
a) gaminiai, kuriuose nikotino kiekis 
viršija 2 mg viename vienete, arba
b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba
c) gaminiai, kurių naudojimas pagal 
numatytą paskirtį sukelia vidutinę 
maksimalią piko metu koncentraciją 
plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino 
mililitre.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 
dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.
3.
Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas 
apie grėsmę sveikatai:
Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.
4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
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turi būti:
a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.
5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Or. en

Pakeitimas 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Gaminiai, kuriuose yra nikotino
1. Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra 
nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik 
tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2001/83/EB:
a) gaminiai, kuriuose nikotino kiekis 
viršija 2 mg viename vienete, arba
b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba
c) gaminiai, kurių naudojimas pagal 
numatytą paskirtį sukelia vidutinę 
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maksimalią piko metu koncentraciją 
plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino 
mililitre.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 
dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.
3.
Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas 
apie grėsmę sveikatai:
Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.
4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:
a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.
5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Or. en
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Pakeitimas 412
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Gaminiams, kuriuose yra nikotino, ypač elektroninių cigarečių, netaikoma Tabako gaminių 
direktyva.  Jas rūkant nedeginamas tabakas, todėl nedeginamos jokios tabako medžiagos, 
kurios laikomos kancerogeninėmis, ir neišskiriamos dervos ar anglies monoksidas, taigi jos 
mažiau toksiškos, negu cigaretės. Nors jų sudėtyje yra nikotino, elektroninės cigaretės, regis, 
yra priemonė, padedanti liautis naudoti tabaką. Kadangi šiuo metu vykdoma daug tyrimų dėl 
galimo ilgalaikio poveikio, pernelyg anksti priimti teisės aktus dėl šių gaminių.

Pakeitimas 413
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei gaminiai, kuriuose yra nikotino, 
pateikiami kaip turintys savybių, 
padedančių gydyti ligas ar jų išvengti, jie 
gali būti pateikiami rinkai tik tada, jeigu jų 
leidimas suteiktas pagal Direktyvą 
2001/83/EB.

Or. en

Pagrindimas

Gaminiai, kuriuose yra nikotino, kaip antai elektroninės cigaretės, nepateikiamos kaip 
naudingos žmogaus sveikatai ir neturėtų būti priskiriamos vaistiniams gaminiams. Toks jų 
priskyrimas apribotų jų prieinamumą rinkoje, o kenksmingesni tabako gaminiai būtų laisvai 
prieinami.
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Pakeitimas 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 415
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(Jei pakeitimas bus priimtas, manoma, kad 
reikėtų išbraukti šio straipsnio 2–5 dalis.)

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis leidimo prekiauti gaminiais, kuriuose yra nikotino, pagrindimas yra metimo rūkyti 
tikslas. Labai sunku įvertinti iš gaminių, kuriuose yra nikotino, gaunamą nikotino kiekį. 
Intensyviai naudojant nikotino turinčius gaminius, kuriuose nikotino yra nedaug, vis tiek 
galėtų būti suvartojama gana daug nikotino. Todėl būtų tinkama visiems gaminiams, kuriuose 
yra nikotino, taikyti medikamentams skirtus teisės aktus. Tai užtikrintų gaminių, kuriuose yra 
nikotino, kokybę, saugumą ir veiksmingumą, taip pat sudarytų vienodas sąlygas visiems 
nikotino turintiems gaminiams.
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Pakeitimas 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 417
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 418
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Logiškai sekantis pakeitimas tų pačių autorių pateiktam pasiūlymui taikyti medikamentų 
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teisės aktus visiems gaminiams, kuriuose yra nikotino.

Pakeitimas 419
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Logiškai sekantis pakeitimas tų pačių autorių pateiktam pasiūlymui taikyti medikamentų 
teisės aktus visiems gaminiams, kuriuose yra nikotino.

Pakeitimas 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 421
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 422
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 24 mg mililitre, arba

Or. de

Pagrindimas

Kai rūkantys asmenys įprastas cigaretes keičia į vadinamąsias e. cigaretes, jiems iš pradžių 
reikia 24 mg mililitre nikotino koncentracijos. Todėl Komisijos pasiūlymas tik padidintų 
rūkančių asmenų skaičių.

Pakeitimas 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimas 424
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 425
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Logiškai sekantis pakeitimas tų pačių autorių pateiktam pasiūlymui taikyti medikamentų 
teisės aktus visiems gaminiams, kuriuose yra nikotino.

Pakeitimas 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės uždraudžia gaminius, 
kuriuose yra nikotino, naudoti viešose 
vietose.

Or. pl

Pakeitimas 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės nustato minimalų 
amžių, nuo kurio galima pirkti gaminius, 
kuriuose yra nikotino.

Or. pl

Pagrindimas

Jei norima, kad šia direktyva būtų pasiektas numatytas tikslas, būtina nustatyti minimalų 
amžių, nuo kurio galima pirkti gaminius, kuriuose yra tabako ir nikotino. 

Pakeitimas 428
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 

Išbraukta.
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dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.

Or. en

Pakeitimas 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimas 431
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.

Or. pl

Pakeitimas 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. pl

Pakeitimas 434
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 436
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 437
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pakeitimas 438
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija, konsultuodamasi su 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir 
valstybėmis narėmis, iki 2017 m. sausio 
1 d. atliks gaminių, kuriuose yra nikotino, 
tyrimą. Šis tyrimas apims išsamų 
saugumo įvertinimą, rizikos nustatymą, 
sąnaudų ir naudos analizę ir pateiks 
įvairias teisėkūros pasirinkčių galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Elektroninės cigaretės nėra vaistinis gaminys, nes neteigiama, kad jos naudingos žmogaus 
sveikatai ar padeda išvengti ligų. Be to, nors jas naudojant išgarinamas nikotinas, jos nėra ir 
tabako gaminys. Taigi joms netaikomi nei vaistinių, nei tabako gaminių teisės aktai.  Šiuo 
pakeitimu raginama atlikti tyrimą siekiant pateikti šiems naujiems gaminiams tinkamas 
teisėkūros pasirinktis.

Pakeitimas 439
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 a straipsnis
Gaminiai, kuriuose yra nikotino

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

Or. en

Pakeitimas 440
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Įspėjimas apie žalą sveikatai turi atitikti 
reikalavimus, nustatytus 10 straipsnio 4 
dalyje. Jis turi padengti ne mažiau kaip 
15 proc. atitinkamo vienetinio pakelio ir 
bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus 
išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra 
dvi oficialiosios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 18 proc., o kuriose yra trys 
oficialiosios kalbos – iki 20 proc.

Or. de

Pakeitimas 441
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų. Deleguotieji 
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aktai gali būti priimami tik tais atvejais, 
kai šioje direktyvoje pateikiama aiški 
nuostata dėl tokio įgaliojimų delegavimo.

Or. de

Pagrindimas

Netikslinga tolesnėse šios direktyvos dalyse išvardyti visus įgaliojimų delegavimo atvejus.

Pakeitimas 442
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 443
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami dvejų metų
laikotarpiui nuo [Oficialiųjų leidinių 
biurui: prašome įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą]. [Oficialiųjų leidinių 
biurui: prašome įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą].

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimų delegavimo trukmė turi būti apribota siekiant sustiprinti parlamentinę kontrolę. 
Dveji metai atrodo tinkamas laikotarpis, kadangi Parlamentui būtina turėti galimybę per 
vienos savo kadencijos laikotarpį vykdyti tam tikrą Komisijos veiklos kontrolę.

Pakeitimas 444
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 445
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 
straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, 

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

biurui: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 447
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 448
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 

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

straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje ir 14 straipsnio 9 dalyje Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: prašome 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

Or. fr

Pakeitimas 449
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 450
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 

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

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

Or. en

Pakeitimas 451
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 
straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 
dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: prašome įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą]. Komisija 
parengia ataskaitą dėl įgaliojimų 
suteikimo likus ne mažiau kaip šešiems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
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Or. ro

Pakeitimas 452
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. de

Pakeitimas 453
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 

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

14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytus
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

Or. es

Pakeitimas 454
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 456
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 

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

dalyje, 18 straipsnio 2 ir 18 straipsnio 5 
dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

Or. en

Pakeitimas 457
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 458
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 459
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 

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

dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytus
deleguotuosius įgaliojimus.. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

Or. de

Pakeitimas 460
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nesibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad jie 
nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. de
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Pakeitimas 461
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 462
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 
straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 14 
straipsnio 9 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 
straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo apie šį aktą Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė 



PE510.829v01-00 100/111 AM\936769LT.doc

LT

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

prieštaravimų arba jeigu dar nesibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas,
ir Taryba pranešė Komisijai, kad jie 
nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 463
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 dalį 
ir 10 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie šį aktą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu dar 
nesibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba pranešė Komisijai, 
kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 
9 straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 
straipsnio 9 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie šį aktą Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė 
prieštaravimų arba jeigu dar nesibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas,
ir Taryba pranešė Komisijai, kad jie 
nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 465
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu dar 
nesibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba pranešė Komisijai, 
kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 466
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 467
Robert Goebbels
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 468
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams 
nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios 
direktyvos taikymo ataskaitą.

Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios 
direktyvos taikymo ataskaitą.

Or. de



PE510.829v01-00 104/111 AM\936769LT.doc

LT

Pakeitimas 469
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Jei valstybėms narėms būtų suteikta pernelyg daug išimčių, tai būtų rimtas teisinės apsaugos 
pažeidimas. Be to, visuomenės sveikatos klausimai iškyla tik draudimo rūkyti viešose vietose 
atžvilgiu ir yra nesusiję su gaminių dizainu ir tabako gaminių rinkodara.
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Pakeitimas 470
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 471
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines 
nuostatas dėl šia direktyva 
nereglamentuojamų aspektų. Šios 
nacionalinės nuostatos turi būti pagrįstos 
labai svarbiomis viešojo intereso 
priežastimis ir būti reikalingos ir 
proporcingos jų tikslui pasiekti. Jos neturi 
būti savavališkos diskriminacijos ar 
neteisėto valstybių narių ribojimo 
priemonė ir neturi trukdyti visiškai 
įgyvendinti šią direktyvą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 472
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines nuostatas 
dėl šia direktyva nereglamentuojamų 
aspektų. Šios nacionalinės nuostatos turi 
būti pagrįstos labai svarbiomis viešojo 
intereso priežastimis ir būti reikalingos ir 
proporcingos jų tikslui pasiekti. Jos neturi 
būti savavališkos diskriminacijos ar 
neteisėto valstybių narių ribojimo 
priemonė ir neturi trukdyti visiškai 
įgyvendinti šią direktyvą.

3. Direktyva nėra daromas poveikis 
valstybių narių teisei palikti galioti ar 
priimti pagal Sutartį nacionalines nuostatas 
dėl šia direktyva nereglamentuojamų 
aspektų. Šios nacionalinės nuostatos turi 
būti pagrįstos labai svarbiomis viešojo 
intereso priežastimis ir būti reikalingos ir 
proporcingos jų tikslui pasiekti. Jos neturi 
būti nei savavališko diskriminavimo, nei 
užslėpto prekybos tarp valstybių narių 
ribojimo priemonė.

Or. de

Pagrindimas

Paskutinė nuostata neaktuali, nes ši direktyva visais atvejais turi būti įgyvendinama laikantis 
Sutarties nuostatų.
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Pakeitimas 473
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši direktyva jokiomis aplinkybėmis 
nepažeidžia valstybių narių teisės priimti 
griežtesnes taisykles, jei jos būtinos 
siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir 
pernelyg neviršija nustatytų standartų 
arba jei jos nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį.

Or. de

Pagrindimas

Pernelyg dideli nukrypimai nuo standartų būtų didelis teisinio tikrumo principo pažeidimas ir 
nukreiptų dėmesį nuo šioje direktyvoje numatytų tikslų, o ne juos skatintų. 

Pakeitimas 474
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a straipsnis
Bendradarbiavimas ir parama valstybėms 

narėms
Šios direktyvos taikymas papildomas ES 
parama valstybių narių nacionalinėms 
sveikatos sistemoms siekiant užtikrinti 
viešą, visuotinį ir laisvą tų sistemų 
pobūdį; jos užtikrina prieigą prie metimo 
rūkyti konsultacijų ir atitinkamo gydymo, 
kurie yra sudėtinė jų programų dalis.

Or. pt
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Pakeitimas 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 476
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 477
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 478
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad gaminiams, kuriuose yra nikotino, būtų numatyta pakankamai laiko gauti 
leidimui, kuris suteikiamas medikamentams, siekiant išvengti tam tikro laikotarpio, kai šie 
gaminiai visiškai pašalinami iš rinkos.

Pakeitimas 479
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie gaminiai neturėtų būti reglamentuojami pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) gaminius, kuriuose yra nikotino;

Or. pl

Pakeitimas 481
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: daugiau kaip 48 mėnesiai po 
įsigaliojimo];

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad gaminiams, kuriuose yra nikotino, būtų numatyta pakankamai laiko gauti 
leidimui, kuris suteikiamas medikamentams, siekiant išvengti laiko tarpo, kai šių gaminių 
visiškai nėra rinkoje.

Pakeitimas 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 483
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši direktyva neįsigalioja.

Or. nl

Pakeitimas 484
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
-I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedas

Priedai, kuriuos leidžiama naudoti tabako 
gaminiuose
Cheminis priedo pavadinimas – paskirtis 
– didžiausias leidžiamas kiekis

Or. en

Pagrindimas

Priedų, kuriuos galima naudoti tabako gaminiuose, sąrašas turi būti pateikiamas naujame 
šios direktyvos priede.


