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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įrodyta, kad rūkymas turi neigiamo poveikio žmogaus sveikatai. Tabakas yra pagrindinis 
vėžio rizikos veiksnys. Nikotinas kenkia širdžiai ir kraujagyslėms. Remiantis Pasaulio 
sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje kasmet ankstyva mirtimi dėl rūkymo miršta 
5 mln. žmonių. Komisija teigia, jog Sąjungoje kasmet miršta 700 000 žmonių ankstyva 
mirtimi. 1999 m. Komisija skaičiavo, kad kasmet būdavo 500 000 mirčių dėl rūkymo.

Praėjus dešimčiai metų po paskutinių Bendrijos taisyklių dėl prekybos tabako gaminiais, 
vartojimas ženkliai nesumažėjo. Remiantis Europos Parlamento informacija, 2012 m. ES 
surūkytų cigarečių skaičius – 576 mlrd., o tai yra 100 mlrd. sumažėjęs vartojimas per 5 metus  
Nepaisant bendro draudimo rūkyti beveik visose viešose vietose, tabako vartojimas didėja 
tarp jaunimo ir moterų. Nors nuo tabako priklausomi yra mažiau nei 30 proc. europiečių, 
amžiaus grupėje nuo 18 iki 35 metų beveik 50 proc. yra rūkantys. Dar blogiau, 37 proc. 
paauglių nuo 11 iki 15 metų vartoja tabako produktus. Ar tai dėl potraukis uždraustiems 
dalykams? 

Visuomenės sveikatos poreikiai verčia tarptautines bei nacionalines institucijas stiprinti kovą 
su rūkymu. Tačiau tabako vartojimo uždraudimas nėra niekur numatytas, nes taip būtų 
sukurta didelio masto nelegali rinka, pelnas organizuotam nusikalstamumui, kuris jau dabar 
masiškai užsiima kontrabanda ir padirbinėjimu. 

Tabako rinka yra reikšmingas ekonomikos sektorius, kur sukurta 50 000 darbo vietų gamybos 
sektoriuje ir 200 000 darbo vietų pardavimų srityje. Net jei Europos žemės ūkis tenkina tik 5 
proc. žaliavinio tabako poreikių, tai pajamų šaltinis beveik 90 000 žemdirbių. Europos 

Parlamento tyrime apskaičiuota, kad bendra 2012 m. Europos tabako rinkos vertė –
136,5 mlrd. eurų, įskaitant 79 mlrd. eurų pajamų iš akcizų ir mokesčių valstybėms narėms, 
kurios turėjo daugiausia naudos iš rūkymo.

Šiuo atveju kyla klausimas dėl prieštaros tarp asmens laisvės ir socialinės atsakomybės. 
Atrodo, kad Komisija pripažįsta suaugusiųjų teisę rūkyti cigarus, cigariles ir pypkių tabaką, 
kuriems taikomas ne toks drastiškas režimas kaip produktams, kurie patrauklesni jaunimui, 
pavyzdžiui, cigaretėms ir cigaretėms sukti skirtam tabakui. Nuo XVI amžiaus ir Paracelso 
citatų yra žinoma, kad „visi daiktai yra nuodai“ ir tik „kiekis lemia, kad daiktas nebūtų 
nuodas“ Nors visi žmonės mirtingi, dominuojanti filosofija vengia menkiausios rizikos. Todėl 
daugėja įspėjimų dėl alkoholio, saldžių, sūdytų, mėsos, pramoninių produktų ir greito maisto 
vartojimo. Tuo pačiu metu gyvenimo trukmė didėja visoje ES ir atrodo, kad galutinis 
visuomenės tikslas yra vieną dieną mirti geros sveikatos.

Tačiau būtina nerūkančių asmenų apsauga, ir nuomonės referentas priklauso niekada 
nerūkiusiems, todėl ragina valdžios institucijas imtis priemonių, skirtų apsaugoti nuo 
pasyvaus rūkymo poveikio, ir vykdyti politiką, suteikiančią veiksmingas detoksikacijos 
priemones. Rūkymo prevencija lieka prioritetu, ypač tarp paauglių. 

Komisijos pasiūlymu siekiama kovoti su tabako patrauklumo įvaizdžiu didinant ir plečiant 
įspėjimus apie pavojų sveikatai ant pakuočių ir standartizuoti pastaruosius. Bet Komisija 
negali paaiškinti, kaip produktų standartizavimas galėtų padėti sumažinti vartojimą, ypač tarp 
jaunimo. Ar nebus šis perdėtas standartizavimas naudingas tik keturioms didžiosioms 
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grupėms, kurios dalijasi 90 proc. Europos rinkos?

Direktyvos projekte yra 16 straipsnių, kuriais Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais reguliuojami pagrindiniai šio teisės akto elementai. Jie, atrodo, 
yra per dideli. Komisija siūlo ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams parengti ataskaitą dėl 
naujos direktyvos taikymo „su visais šios direktyvos pakeitimų pasiūlymais, kurie laikomi 
būtinais“. Ši ataskaita ir pakeitimų pasiūlymai gali būti teikiami, taip išvengiant nuolatinio 
direktyvos pertvarkymo deleguotaisiais aktais, kuriais dažnai balansuojama ant ES teisės 
ribos.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Direktyvos tikslas – kovoti su rūkymu. Šiuo atveju Komisija bando įpareigoti, kad cigaretės 
turėtų „tabako skonį“. Kodėl norima įvesti tokį ribojimą suaugusiems ir visiškai apie galimą 
riziką toliau rūkant informuotiems vartotojams?
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Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Kodėl norima riboti pasirinkimo teisę suaugusiems ir informuotiems vartotojams?

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

Or. fr

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius, 
jei moksliškai įrodyta, kad atitinkamas 
priedas padidina gaminio kenksmingumą.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos motyvacija norint uždrausti kai kuriuos gaminius dėl jų būdingo kvapo yra 
suaugusių ir informuotų vartotojų pasirinkimo teisės pažeidimas. Būdingas aromatas gali būti 
draudžiamas tik moksliškai įrodžius jo kenksmingumą.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. fr

Pagrindimas

Komisija nori pasisavinti galias, kurios ir toliau turi priklausyti teisės aktų leidėjams.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 75 proc. išorės ploto, o pusėje 
šio ploto turi būti pateikta informacija 
apie priklausomybę nuo tabako;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su apsinuodijimu tabaku, neužtenka tik įspėti rūkančiuosius apie 
galimą riziką, bet būtina pateikti būdus ir priemones kaip mesti rūkyti.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. fr

Pagrindimas

Ne pakuotės forma sukuria priklausomybę. Norėdama suvienodinti tabako produktų pakuočių 
matmenis ir formą, Komisija sukurs rinką, iš kurios bus pašalinti mažieji gamintojai ir kuri 
galiausiai bus naudinga keturioms didžiosioms grupėms, kurios jau dabar dalinasi 90 proc. 
Europos rinkos.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) a) spausdinami baltame fone juodos 
spalvos 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;

Or. fr

Pagrindimas

Norėdama nustatyti įspėjimo tekstų standartą iki šrifto dydžio pasirinkimo, Komisija užsimoja 
aiškiai per daug.

Pakeitimas 11
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 linija.

Or. fr

Pagrindimas

Kam reikia tiek detalių?

Pakeitimas 12
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 

Išbraukta.
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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. fr

Pakeitimas 13
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. fr

Pakeitimas 14
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. fr
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Pakeitimas 15
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. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nepagrindžia visiško pakuočių standartizavimo. Kiekvienas gamintojas 
privalo turėti laisvę savo produkto pristatymui, bet tuo pačiu ir palikti 75 proc. ploto įspėjimo 
ir informacijos turiniui kaip reikalaujama Direktyvoje.

Pakeitimas 16
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 9 dalyje, 
6 straipsnio 10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 
9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje, 14 straipsnio 
9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 
18 straipsnio 5 dalyje, Komisijai suteikiami 
neribotam laikui nuo [Oficialiųjų leidinių 
biurui: įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo 
datą].

Or. fr
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Pakeitimas 17
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 kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 
2 dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 
3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 
9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 straipsnio 
4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 
5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 
14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje 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.

Or. fr

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

Or. fr

Pagrindimas

Žr. trumpą pagrindimą.

Pakeitimas 19
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. fr

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prieš paskelbiant ataskaitą su 
galimais šios direktyvos pakeitimų 
pasiūlymais, Komisija gali naudotis jai 
suteiktais įgaliojimais tik suderindama 
direktyvą su naujais mokslo įrodymais.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant išvengti per dažnų teisės aktų pakeitimų ir nuolatinio valstybių narių teisės aktų 
pritaikymo, Komisija prašoma naudotis jai suteiktais įgaliojimais tik, kai tai absoliučiai 
būtina, paremta akivaizdžiais moksliniais įrodymais.


