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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujos tabako gaminių 
direktyvos, visiškai pritaria žmonių gerovės skatinimui ir remia geresnę visuomenės sveikatos 
apsaugą. Taip pat jis pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į visus tabako gamybos, pateikimo ir 
pardavimo aspektus, ypač išsaugant su tabako gamyba susijusias darbo vietas žemės ūkio 
sektoriuje, kad būtų sukurta subalansuota teisinė sistema. Nuomonės referentas pažymi, kad 
pasiūlytas tekstas dar turi būti pritaikytas pagal PPO tarptautinius prekybos įsipareigojimus ir 
teisiškai privalomus PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) įsipareigojimus, 
kuriuos patvirtino Europos Bendrijos.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad itin svarbios priemonės, kuriomis būtų smarkiai ir iš tikro 
sumažintas tabako suvartojimas ir būtų užkirstas kelias jaunimui pradėti rūkyti, bet dėl kurių 
nesumažėtų Europos Sąjungos tabako auginimo sektorius, t. y., Europos Sąjungos tabako 
nepakeistų pigesnis ir nekontroliuojamas tabakas iš trečiųjų šalių, ir kad nesuintensyvėtų 
neteisėta prekyba tabako gaminiais palei išorines ES sienas.

Kasmet Europos Sąjungoje dėl tabako miršta beveik 700 000 žmonių. Komisijos pasiūlyme 
daugiausia dėmesio skiriama tam, kad neleisti žmonėms, ypač jaunimui, įprasti rūkyti, nes 
70 proc. rūkančiųjų pradeda vartoti tabako gaminius būdami jaunesni nei aštuoniolikos metų. 
Be to, tabakas yra daug darbo jėgos reikalaujantis žemės ūkio produktas: jam išauginti visoje 
Europoje kasmet reikia 400 000 visos darbo dienos ir sezoninio darbo vietų, daugiausia 
socialiai skurdžiuose regionuose, kur nėra kitų darbo alternatyvų arba jų yra mažai. 
Suinteresuotųjų ūkio subjektų duomenimis, 96 proc. tabako ūkių yra šeimyniniai, kuriuose 
apdirbamas plotas užima nuo 0,5 iki 3 hektarų žemės.

Europos Parlamentas kelis kartus sprendė klausimą dėl tabako auginimo ir rūkymo santykio. 
Europos Komisija taip pat savo vertinimo ataskaitoje pripažįsta, kad nėra tiesioginio ryšio 
tarp tabako auginimo ir rūkymo mastų.

Geriausia priemonė apsaugoti jaunimą nuo įpratimo rūkyti yra švietimas ir prevencinės 
programos. Atlikus naujausią apklausą paaiškėjo, kad per pastaruosius dešimtį metų dėl 
įvairių prevencinių programų, pvz., Vokietijos Federacinėje Respublikoje, nuosekliai mažėjo 
tabako gaminių vartojimas. Todėl nuomonės referentas primygtinai rekomenduoja įsteigti 
Europos rūkymo prevencijos fondą, iš kurio būtų finansuojamos programos, padedančios 
žmonėms mesti rūkyti, neleidžiančios įprasti rūkyti ir informuojančios apie žalingą rūkymo 
poveikį sveikatai.

Nuomonės referentas mano, kad piliečiai nėra tinkamai informuojami apie žalingą rūkymo 
poveikį. Todėl, turint omenyje vartotojų apsaugą, reikėtų nustatyti geresnį žymėjimą, pvz., 
nurodant skirtingą tabako gaminių žalingumo lygį. Bet tai neturėtų klaidinti vartotojų, nes visi 
tabako gaminiai yra žalingi.

Daugelyje valstybių narių žemesnio išsilavinimo ir sudėtingesnėmis socialinėmis sąlygomis 
gyvenantys vyrai ir moterys rūko daug daugiau, pvz., Vengrijoje rūko 45 proc. vyrų ir 
26 proc. moterų, netęsusių mokslų po pagrindinės mokyklos. Tik vidurinę mokyklą baigę 
rūkantys asmenys – 32 proc. vyrų ir 22 proc. moterų. O universitetinį išsilavinimą turinčių 
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rūkančių asmenų yra tik 20 proc. vyrų bei 18 proc. moterų. Todėl šioje direktyvoje 
reglamentuojant tabako gaminius turi būti atsižvelgta ir į socialinius aspektus.

Nuomonės referentui kelia nerimą tai, kad Komisijos siūlomų deleguotųjų aktų taikymo sritis 
yra per plati ir dėl to gali atsirasti Parlamento ir Tarybos, kaip teisės aktų leidėjų, ir Komisijos 
institucinis disbalansas.

Siūlomos naujosios TGD 3 straipsnyje Komisijai ir valstybėms narėms suteikiami įgaliojimai 
keisti didžiausią dervų, nikotino, anglies monoksido ir kitų išmetamų teršalų kiekį; priėmus 
sprendimą smarkiai sumažinti nikotino kiekį gali būti diskriminuojami „Burley“ tabako 
gamintojai.

Pasiūlymo 6 straipsnyje valstybėms narėms ir Komisijai leidžiama spręsti, kokios kvapiosios 
medžiagos arba sudedamųjų dalių koncentracija gali būti laikomos suteikiančiomis būdingą 
kvapą ir skonį; jos taip pat gali nuspręsti, „remdamosi moksliniais įrodymais“, uždrausti 
pateikti rinkai tabako gaminius su priedais. Siekdamas aiškumo dėl priedų, nuomonės 
referentas ragina parengti teigiamą arba neigiamą priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai ir kuriuos naudojant gaminiui suteikiamas būdingas skonis ar kvapas, sąrašą.

Leidžiant įsigyti tabako gaminius iš kitų valstybių, taip pat ir internetu, kyla itin didelis 
pavojus jaunajai kartai. Priėmus šį pasiūlymą, gali tapti lengviau 18 metų neturinčiam 
jaunimui gauti tabako gaminių. Todėl, siekdamas neleisti jaunimui įprasti rūkyti, nuomonės 
referentas siūlo uždrausti prekybą tabako gaminiais internetu. Tam tikrose valstybėse narėse 
tokia praktika jau taikoma.

Siekdamas įgyvendinti SESV pagrindinį tikslą – skatinti piliečių gerovę – nuomonės 
referentas mano, kad vadovaujantis subsidiarumo principu, tos valstybės narės, kurios jau yra 
nustačiusios griežtesnes nei Komisijos siūlomas nuostatas prieš tabako vartojimą, turėtų 
išlaikyti atitinkamas savo sistemas.
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PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Sąjunga ypatingą dėmesį 
turėtų skirti tabako gamybai vietovėse, 
kurių padėtis mažiau palanki, visų pirma 
atokiausiuose regionuose, kur ši gamyba 
dažnai susijusi su konkrečiais 
geografiniais ir socialiniais bei 
ekonominiais ypatumais; be to, Sąjunga 
turėtų leisti atitinkamoms valstybėms 
narėms įgyvendinti specialias priemones, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti 
gamybos tęstinumą šiose vietovėse;
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 
3 dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis 
turėtų būti laikomas pagrindiniu tikslu, 
atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Tabako 
gaminiai nėra paprastos prekės ir 
atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako 
poveikį sveikatos apsauga turėtų būti 
laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, 
kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas 
tarp jaunimo. Geriausia priemonė 
apsaugoti jaunimą nuo įpratimo rūkyti 
yra švietimas, informavimas ir 
prevencinės kampanijos bei programos, 
skirtos padėti piliečiams, norintiems mesti 
rūkyti. Šios priemonės ir toliau atlieka itin 
svarbų vaidmenį. Todėl reikia įsteigti 
Europos rūkymo prevencijos fondą, iš 
kurio būtų finansuojamos programos, 
padedančios žmonėms mesti rūkyti, 
neleidžiančios įprasti rūkyti ir 
informuojančios apie žalingą rūkymo 
poveikį sveikatai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į iki vertinimo pasiektą 
mokslo ir žinių pažangą bei naujoves ir 
tarptautiniu mastu sutartus standartus, 
siekiant įvertinti to medžiagų kiekio 
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toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo 
gebą;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas. 
Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą 
privalomą pranešimų apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, 
kad visuomenei būtų teikiama kuo 
skaidresnė informacija apie gaminį ir kad 
būtų deramai atsižvelgta į tabako gaminių 
gamintojų komercinės ir intelektinės 
nuosavybės teises;

(13) dabartinis įvairių pranešimo formatų 
naudojimas apsunkina gamintojams ir 
importuotojams prievolių teikti pranešimus 
vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir 
Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti 
gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas. 
Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą 
privalomą pranešimų apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, 
kad visuomenei būtų teikiama kuo 
skaidresnė informacija apie gaminį ir kad 
būtų deramai atsižvelgta į tabako gaminių 
gamintojų komercinės ir intelektinės 
nuosavybės teises ir suderinamumą su 
PPO įsipareigojimais;

Pakeitimas 6

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 

Išbraukta.
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priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

Pagrindimas

Nėra atlikta nepriklausomų mokslinių tyrimų, kurie įrodytų, kad pridėjus į gaminius mentolio 
padaugėtų rūkančiųjų arba žmonės būtų paskatinami surūkyti savo pirmąją cigaretę. Tik 
trims valstybėms narėms būdingas aukštas cigarečių su mentoliu vartojimo lygis.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) iš patikimų mokslinių tyrimų matyti, 
kad tabako auginimo ES lygis nesusijęs 
su rūkančių ES piliečių skaičiumi. Be to, 
dauguma ES užauginto tabako auginama 
labai mažuose šeimos ūkiuose, kuriems 
būtų itin sunku pereiti prie kitokio 
gamybos modelio. Todėl ES ūkininkams 
turėtų būti sudaryta galimybė pateikti 
rinkai jų pagamintą tabaką, skirtą 
Europos vartotojų reikmėms tenkinti, 
užtikrinant, kad būtų naudojamos 
aukščiausios kokybės žaliavos ir 
laikomasi pagal šią direktyvą 
sudedamosioms dalims nustatytų 
reikalavimų, netaikant 
diskriminuojamųjų nuostatų tabako, 
užauginto mažiau palankiomis klimato 
sąlygomis, rūšims. Be to, valstybės narės 
turėtų imtis veiksmų, siekdamos 
perkvalifikuoti tabako augintojus, kad jie 
galėtų pradėti vykdyti veiklą kituose žemės 
ūkio sektoriuose, ypač naudojant pagal 
Reglamentą [...] (Kaimo plėtra) skiriamas 
lėšas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl daugiausia vyresnio amžiaus 
vartotojų vartojamų rūkomųjų tabako 
gaminių, išskyrus cigaretes ir cigaretėms 
sukti skirto tabako gaminius, turėtų būti 
suteikta išimtis dėl tam tikrų ženklinimo 
reikalavimų, kol nėra jokio esminio 

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

apimties atžvilgiu arba dėl jaunimo 
vartojimo įpročių. Ženklinant šiuos kitus 
tabako gaminius turėtų būti taikomos 
specialios taisyklės. Turi būti užtikrintas 
įspėjimų apie žalą sveikatai ant bedūmių 
tabako gaminių matomumas. Todėl 
įspėjimai turėtų būti ant bedūmių tabako 
gaminių pakuotės dviejų pagrindinių 
paviršių;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) rinkai pateikiami dideli neteisėtų 
gaminių, neatitinkančių Direktyvoje 
2001/37/EB nustatytų reikalavimų, kiekiai 
ir esama duomenų, kad šitie kiekiai gali 
didėti. Tokie gaminiai trukdo laisvai 
reikalavimus atitinkančių gaminių 
apyvartai ir neleidžia užtikrinti tabako 
kontrolės teisės aktuose numatytos 
apsaugos. Be to, Tabako kontrolės 
pagrindų konvencija įpareigoja Sąjungą 
kovoti su nelegaliais gaminiais, vykdant 
visapusišką tabako kontrolės politiką. 
Todėl turėtų būti numatyta nuostata, kad 
vienetiniai tabako gaminių pakeliai turi 
būti ženklinami unikaliu ir saugiu būdu, o 
jų judėjimas būtų registruojamas, kad 
Sąjungoje šiuos gaminius būtų galima 
stebėti ir sekti ir kad būtų galima stebėti jų 
atitiktį šiai direktyvai ir geriau užtikrinti 
jos laikymąsi, tokiu būdu apribojant 
neteisėtą prekybą tabako gaminiais, ypač 
palei išorines Europos Sąjungos sienas. 
Taip pat turėtų būti numatyta nuostata dėl 
saugumo elementų nustatymo, kad būtų 
galima lengviau patikrinti gaminių 
autentiškumą; Komisija ir valstybės narės 
taip pat turėtų užtikrinti, kad bet kokiomis 
priemonėmis, priimtomis taikant šią 
direktyvą, nebūtų netiesiogiai prisidedama 
prie neteisėtos prekybos tabako gaminiais 
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padidėjimo;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba, įskaitant prekybą internetu, ir 
tokia praktika, kaip reklamos sumetimais 
viešose vietose vykdomas nemokamų 
tabako gaminių dalijimas arba mainai,
sudaro palankesnes sąlygas jaunimui 
įsigyti tabako gaminių ir kelia riziką 
pakenkti reikalavimų, nustatytų tabako 
kontrolės teisės aktuose ir visų pirma šioje 
direktyvoje, laikymuisi. Atsižvelgiant į tai, 
tokia prekyba ir praktika turėtų būti 
uždrausta;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) visi tabako gaminiai gali sukelti 
mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą ir jų 
vartojimas turėtų būti apribotas. Todėl 

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

pasitelkiant švietimą ir įpratimo rūkyti 
prevenciją. Todėl būtina stebėti pokyčius, 
susijusius su naujų kategorijų tabako 
gaminiais. Tabako gaminių gamintojams ir 
importuotojams turėtų būti nustatyta 
prievolė pranešti apie naujų kategorijų 
tabako gaminius, nepažeidžiant valstybių 
narių galių juos uždrausti arba leisti. 
Komisija turėtų stebėti raidą ir, praėjus 
penkeriems metams nuo šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino, 
pateikti ataskaitą siekiant įvertinti, ar šią 
direktyvą būtina iš dalies keisti;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, visų 
pirma dėl sudedamųjų dalių pranešimų 
formato, didesnio toksiškumo ir didesnės 
priklausomybės sukėlimo gebos, Komisija, 
laikydamasi 21 straipsnyje nurodytos 
procedūros, gali priimti įgyvendinimo 
aktus dėl didesnio naudojamų priedų 
toksiškumo ir jų didesnės priklausomybės 
sukėlimo gebos nustatymo metodikos;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) valstybei narei, kuri mano, kad 
būtina išlaikyti griežtesnes nacionalines 
nuostatas dėl aspektų, kurie patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį, turėtų būti 
leidžiama tai daryti, dėl visų tokių 
gaminių, remiantis viršesniais visuomenės 
sveikatos apsaugos motyvais. Valstybei 
narei taip pat turėtų būti leidžiama priimti 
griežtesnes nuostatas, taikomas visiems 
tokiems gaminiams, remiantis su 
konkrečia tos valstybės narės padėtimi 

(40) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, valstybei narei neleidžiama
priimti griežtesnių nacionalinių nuostatų, 
taikomų visiems į šios direktyvos taikymo 
sritį patenkantiems gaminiams;
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susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
saugoti visuomenės sveikatą. Griežtesnės 
nacionalinės nuostatos turėtų būti būtinos 
ir proporcingos; jos neturi tapti 
savavališka diskriminacijos priemone ar 
užslėptu valstybių narių tarpusavio 
prekybos apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 
lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės 
aktus, taikomus visiems tokiems 
gaminiams dėl aspektų, kurie nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, su sąlyga, 
kad jie atitiktų Sutartį ir netrukdytų 
visiškai įgyvendinti šią direktyvą. Todėl 
valstybės narės gali, pavyzdžiui, toliau 

(41) atsižvelgiant į dabartines tarptautines 
rinkos taisykles ir siekiant pagerinti 
vidaus rinkos veikimą, valstybės narės, 
išlaikydamos arba pradėdamos taikyti 
griežtesnes nacionalines nuostatas srityse, 
kurioms netaikoma ši direktyva, 
nedraudžia ar neriboja tabako ir susijusių 
gaminių, atitinkančių šią direktyvą, 
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palikti galioti arba priimti nuostatas, 
numatančias visiškai standartizuoti 
tabako gaminių pakuotes, su sąlyga, kad 
tos nuostatos yra suderinamos su 
Sutartimi, PPO įsipareigojimais ir neturi 
įtakos šios direktyvos visapusiškam 
taikymui. Dėl techninio reglamentavimo 
reikia iš anksto pranešti pagal 1998 m. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB, nustatančią informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką, ir Informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles;

importo, prekybos jais ir jų vartojimo;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) dėl šios direktyvos neturėtų 
pablogėti žmonių, kurių pragyvenimo 
šaltinis yra tabako auginimas Europoje ir 
kurie daugeliu atveju gyvena vietovėse, 
kurių padėtis nepalanki, gyvenimo 
sąlygos. Turint omenyje tai, kad šia 
direktyva siekiama vien tik paskatinti 
nevartoti tabako gaminių, priimant bet 
kokius sprendimus dėl sudedamųjų dalių 
ir priedų turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į galimą socialinį ir 
ekonominį poveikį gyventojų, kurių 
pragyvenimas priklauso nuo tabako 
auginimo, grupėms. Europos tabako 
auginimo sektorius turėtų būti 
apsaugotas, nes šio sektoriaus gaminiai 
sudaro tik labai mažą ES suvartojamo 
tabako kiekio dalį ir tuo pat metu 
prisideda užtikrinant ekonominį 
stabilumą tam tikruose Europos 
regionuose, kuriuose galimybės auginti 
alternatyvius pasėlius ribotos. Tabako 
auginimo ES sumažinimas arba 
uždraudimas neturėtų poveikio vartojimo 
lygiui, tačiau dėl to padidėtų importas iš 
trečiųjų šalių ir suprastėtų kokybės 
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standartai;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) kvapioji medžiaga – priedas, 
suteikiantis kvapą ir (arba) skonį;

13) kvapioji medžiaga – priedas, 
suteikiantis kvapą ir (arba) skonį, bet 
nebūtinas tabako gaminių gamybos 
procesui;

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Tabako lapai neturėtų būti laikomi sudedamąja dalimi, nes jie yra pagrindinė, o ne pridėtinė 
gaminio dalis. Dabartinėje TGD (2001/37/EB) tabakas nėra įtrauktas kaip sudedamoji dalis.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) natūrali sudedamoji dalis – tabakas 
(lapai ir kita medžiaga, apdorotos ir 
neapdorotos tabako augalo dalys, 
įskaitant išpūstą ir atkurtą tabaką);

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 34 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

34) tabako gaminiai – gaminiai, skirti 
vartotojams vartoti ir pagaminti, net jei tik 
iš dalies tabako;
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Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 36 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a) tabako gaminius imituojantys 
gaminiai – saldainiai, užkandžiai, žaislai 
ir kiti tabako gaminių formos gaminiai, 
kurie gali būti patrauklūs mažamečiams 
vaikams. Tokie gaminiai turi būti 
uždrausti;

Pagrindimas

Pagal PSO TKPK, kurią 2005 06 30 ratifikavo Europos Bendrija, šalių konferencija draudžia 
tabako gaminių pardavimą nepilnamečiams asmenims, drausdama tabako gaminių imitavimą. 
ES teisės aktai turi būti suderinti su tarptautiniais įsipareigojimais.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija gali teikti aiškiais ir 
neginčijamais mokslo įrodymais ir 
sutartais tarptautiniais standartais 
paremtus pasiūlymus pritaikyti didžiausią 
pagal 1 dalį leidžiamą kiekį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

neginčijamais mokslo įrodymais ir
leidžiamais kiekiais išrūkose, apie kuriuos 
praneša valstybės narės, Komisija gali 
teikti pasiūlymus priimti bei pritaikyti 
didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį 
cigarečių išrūkose ir kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose, kuris pastebimai 
padidina toksinį ar priklausomybę 
sukeliantį tabako gaminių poveikį, 
palyginti su toksiškumo ir priklausomybės 
sukėlimo gebos riba, atsižvelgiant į 1 
dalyje nurodytą dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekį išrūkose.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija gali teikti pasiūlymus 
pritaikyti 1 dalyje minimus didžiausius 
leistinus kiekius, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir sutartus tarptautinius 
standartus.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra užtikrinti, kad Komisija ir valstybės narės negalėtų pakeisti 
didžiausių leistinų dervų, nikotino, anglies monoksido ir kitų išlakų kiekių nepriklausomai nuo 
Parlamento tvirtindamos deleguotuosius teisės aktus. Bet kokie didesni tokių kiekių pokyčiai 
galėtų turėti poveikio tabako auginimo sektoriui. Tai ypač aktualu nikotino atveju, kuris yra 
pagrindinė sudedamoji Burley tabako dalis.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
matavimo metodus, kuriuos jos naudoja 

Išbraukta.
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kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose 
ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės 
tabako gaminių išrūkose nustatyti. 
Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į 
mokslo bei technikos pažangą ir 
tarptautinius sutartus standartus 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
22 straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo 
metodus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija gali parengti neigiamą 
priedų, kurie yra nebūtini tabako gaminių 
gamybai ir dėl kurių gaunamas savitas 
gaminio kvapas ar skonis, sąrašą. 
Tradiciškai naudojamam mentoliui ši 
nuostata turėtų būti netaikoma. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
tabako gaminius su priedais, kurie sukuria 
arba išskiria kvapą ar skonį, nebūdingą 
tabakui arba mentoliui.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, Valstybės narės nedraudžia naudoti 



PE507.956v03-00 22/41 AD\939865LT.doc

LT

kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
tol, kol priedai nesuteikia gaminiui 
būdingo kvapo ar skonio.

cukraus ir kitų priedų, kurie yra būtini 
tabako gaminių gamybai, ypač tų, kurie 
pagerina nepalankiose klimato sąlygose ir 
vietovėse, kurių padėtis mažiau palanki, 
auginamo tabako kokybę.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą valstybės narės prašymu nustato 
arba gali savo iniciatyva nustatyti ar 
remiantis moksliniais įrodymais tabako 
gaminys patenka į 1 dalies taikymo sritį. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Sprendimus priimti padeda 
nepriklausomų specialistų grupė.

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.

Pakeitimas 36

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 

Išbraukta.
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būdingą kvapą ar skonį, didžiausią 
leidžiamą kiekį.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priedus, nudažančius išrūkas. c) priedus, nudažančius išrūkas, nebent jie 
neturi jokio poveikio vartotojų sveikatai;

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priedus, dėl kurių gaminys įgyja 
būdingą kvapą ar skonį.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, valstybės narės šiuo pagrindu 
negali drausti pateikti rinkai tabako 
gaminių, turinčių mentolio, vien tik dėl 
mentolio kiekiu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai teikti 
pasiūlymus:

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo 
tabako pakelio ir ant bet kokios išorinės 
pakuotės pateikiami kombinuoti įspėjimai 
apie grėsmę sveikatai. Kombinuoti 
įspėjimai apie grėsmę sveikatai turi:

1. Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo 
tabako pakelio ir ant bet kokios išorinės 
pakuotės pateikiami kombinuoti įspėjimai 
apie žalą sveikatai, taip užtikrinant, kad 
vartotojams būtų suteikta tinkama 
informacija. Kombinuoti įspėjimai apie 
žalą sveikatai turi:

Pakeitimas 46

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

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

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

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 48

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.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija įgaliojama pateikti pasiūlymus
siekiant:
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio 
įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 
30 proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio 
pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra 
daugiau nei dvi oficialios kalbos — iki 
35 proc.
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Pakeitimas 53

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.

Pakeitimas 54

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

Pakeitimas 55

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.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
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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.

Pakeitimas 57

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 (pavardės, pavadinimai), 
prekių ženklai, metaforiniai ar kiti ženklai, 
klaidinančios spalvos, intarpai ar kita 
papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, taip pat 
kiti nepaminėti elementai.

Pagrindimas

Plonoms cigaretėms taikomas draudimas turėtų neigiamo poveikio ekonomikai ir dėl to būtų 
patirta nuostolių, kurie būtų neproporcingi galimai naudai sveikatai.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ant vienetinio pakelio gali būti 
nurodytas skirtingų rūšių tabakas, 
naudojamas to gaminio gamybai, ir (arba) 
kilmės šalis.
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Pakeitimas 59

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.

Pakeitimas 60

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.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 

Išbraukta.
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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.

Pakeitimas 62

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.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
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15 straipsnio pirma 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.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais

Prekyba tabako gaminiais internetu

Pagrindimas

Vykdant prekybą tabako gaminiais internetu sudėtinga įgyvendinti nuostatas dėl amžiaus 
apribojimų. Be to, kyla problemų, susijusių su neteisėta internetine reklama ir galiojančių 
teisės aktų nuostatų nesilaikymu (pvz., dėl įspėjimų apie žalą sveikatai). Tokiu būdu jauni 
žmonės skatinami rūkyti ir jiems sudaromos lengvesnės sąlygos įsigyti tabako gaminių. 
Atsižvelgiant į tai, bet kokia prekyba internetu, ne tik vykdoma tarpvalstybiniu mastu, turėtų 
būti uždrausta. Devynios valstybės narės jau taiko tokį draudimą. Taigi ES lygmens 
draudimas padėtų suderinti taisykles ir palengvinti jų vykdymo užtikrinimą.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

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 

Valstybės narės savo teritorijoje draudžia 
internetu vykdyti prekybą tabako 
gaminiais.
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valstybėje narėje, kur yra faktinis arba 
potencialus vartotojas. Apie visas 
mažmeninės prekybos vietas, numatomas 
įtraukti į nuotolinę prekybą, 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiama bent ši informacija:
a) veiklos vykdymo vietos, iš kurios 
tiekiami tabako gaminiai, pavadinimas ar
juridinis pavadinimas ir nuolatinis 
adresas;
b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data; 
c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 
informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.
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.
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.
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. 
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Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .
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.

Pagrindimas

Vykdant prekybą tabako gaminiais internetu sudėtinga įgyvendinti nuostatas dėl amžiaus 
apribojimų. Be to, kyla problemų, susijusių su neteisėta internetine reklama ir galiojančių 
teisės aktų nuostatų nesilaikymu (pvz., dėl įspėjimų apie žalą sveikatai). Tokiu būdu jauni 
žmonės skatinami rūkyti ir jiems sudaromos lengvesnės sąlygos įsigyti tabako gaminių. 
Atsižvelgiant į tai, bet kokia prekyba internetu, ne tik vykdoma tarpvalstybiniu mastu, turėtų 
būti uždrausta. Devynios valstybės narės jau taiko tokį draudimą. Taigi ES lygmens 
draudimas padėtų suderinti taisykles ir palengvinti jų vykdymo užtikrinimą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Reklamos kampanijos, kurias vykdant dalinami nemokami cigarečių pakeliai arba atidaryti 
pakeliai keičiami naujais uždarytais pakeliais, yra orientuotos į jaunus ir pažeidžiamus 
asmenis.
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Pakeitimas 68

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 apie kurį jie, remdamiesi tvirtais 
moksliniais duomenimis, ketina teigti, kad 
jis daro mažiau žalos ar kelia grėsmės nei 
tradiciniai 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 išrūkas pagal 
5 straipsnį. Gamintojai ir importuotojai, 
pranešantys apie naujos kategorijos tabako 
gaminį, taip pat pateikia susijusioms 
kompetentingoms institucijoms:

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

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:

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 
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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.

Pagrindimas

Išskyrus tabako gaminius, gaminiai, kurių sudėtyje yra nikotino, neatsižvelgiant į nikotino 
kiekį juose, turėtų būti klasifikuojami kaip vaistiniai preparatai. Komisijos pasiūlymo 
18 straipsnyje neskatinama užtikrinti aukšto sveikatos lygio ir pažeidžiama SESV 
168 straipsnio 7 dalis. Komisijos pasiūlytas 18 straipsnis yra žingsnis atgal, palyginti su tam 
tikrose valstybėse galiojančiomis teisinėmis nuostatomis.
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Pakeitimas 70

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

Pakeitimas 71

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. 6 straipsnio 10 dalyje ir 14 straipsnio 9 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami
penkerių metų laikotarpiui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: prašom įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą].

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
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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.

bet kada atšaukti 6 straipsnio 10 dalyje ir 
14 straipsnio 9 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 73

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 6 straipsnio 10 dalį ir 14 straipsnio 
9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje Komisija pirmiausia nurodo 
aspektus, kuriuos reikėtų peržiūrėti ar 
patikslinti atsižvelgiant į mokslo ir 
technikos žinių raidą, įskaitant tarptautiniu 
mastu patvirtintų gaminiams taikomų 
taisyklių ir standartų pokyčius, ypač 
atkreipiant dėmesį į:

Ataskaitoje Komisija pirmiausia nurodo 
aspektus, kuriuos reikėtų peržiūrėti ar 
patikslinti atsižvelgiant į mokslo ir 
technikos žinių raidą, įskaitant tarptautiniu 
mastu patvirtintų gaminiams taikomų
taisyklių ir standartų pokyčius bei socialinį 
ir ekonominį šios direktyvos taikymo 
poveikį, ypač atkreipiant dėmesį į:

Pakeitimas 75

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cа) poveikį gamybai ir užimtumui tabako 
gaminių sektoriuje, ypatingą dėmesį 
skiriant mažus ir vidutinius ūkius 
turintiems ūkininkams;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) galimą šios direktyvos poveikį tabako 
auginimui Europoje;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neturi drausti ar riboti 
tabako ar susijusių gaminių, atitinkančių 
šią direktyvą, importo, pardavimo ar 
vartojimo.

1. Valstybės narės neturi drausti ar riboti 
tabako ar susijusių gaminių, atitinkančių 
šią direktyvą, importo, pardavimo ar 
vartojimo. Tuo pat metu turi būti imtasi 
priemonių siekiant apriboti tabako 
gaminių, kurie neatitinka šios direktyvos 
reikalavimų, importą, įskaitant importą iš 
trečiųjų šalių.
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