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Pakeitimas 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Unikalus identifikatorius turi leisti 
nustatyti:

2. Unikalus, saugus ir negalimas 
nukopijuoti identifikatorius turi leisti 
nustatyti:

Or. pl

Pagrindimas

Identifikatorius turi būti saugus ir negalimas nukopijuoti, vadinasi, jo negali sudaryti skaičių 
ir raidžių eilutė be papildomos apsaugos, nes šios rūšies apsaugą nesunku nukopijuoti.

Pakeitimas 943
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio pavadinimą; e) gaminio aprašymą;

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie 2 dalies e punktą, siūlau suderinti vartojamus terminus su PSO protokolo 
terminologija.

Pakeitimas 944
Cristiana Muscardini

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

f) numatomą mažmeninės prekybos rinką; Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 945
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 946
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu toks sekimas PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokole nenumatytas, 
ir jį įdiegus daugelis operatorių atsidurtų tokioje padėtyje, kad negalėtų toliau veikti rinkoje, 
todėl kiltų pavojus ir konkurencijai.

Pakeitimas 948
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas
2012/0366(COD)
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; g) numatomą gabenimo maršrutą, 
gabenimo datą, pristatymo adresą, vežėją 
ir gavėją.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad pasiūlymas dėl direktyvos sutaptų su PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos 
ir jos protokolo reikalavimais.

Pakeitimas 949
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; g) numatomą gabenimo maršrutą, 
gabenimo datą, pristatymo adresą, 
išvykimo adresą ir gavėją;

Or. fr
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Pakeitimas 950
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; g) gabenimo maršrutą nuo gamintojo iki 
pirmo kliento ir naudojamų didmeninių 
sandėlių;

Or. es

Pakeitimas 951
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei taikoma, importuotoją į Sąjungą; Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 952
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei taikoma, importuotoją į Sąjungą; Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei taikoma, importuotoją į Sąjungą; Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu toks sekimas PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokole nenumatytas, 
ir jį įdiegus daugelis operatorių atsidurtų tokioje padėtyje, kad negalėtų toliau veikti rinkoje, 
todėl kiltų pavojus ir konkurencijai.

Pakeitimas 954
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) gabenimo maršrutą nuo gamybos iki 
pirmojo pirkėjo, įskaitant visus 
naudojamus didmeninius sandėlius;

Or. it
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Pagrindimas

Šiuo metu toks sekimas PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokole nenumatytas, 
ir jį įdiegus daugelis operatorių atsidurtų tokioje padėtyje, kad negalėtų toliau veikti rinkoje, 
todėl kiltų pavojus ir konkurencijai.

Pakeitimas 956
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos 
iki pirmo kliento, įskaitant visus 
naudojamus didmeninius sandėlius;

Or. en

Pagrindimas

Sekti iki pirmos mažmeninės prekybos vietos gabenamas prekes tikrovėje labai sudėtinga ir 
sunku. Todėl siūloma nurodyti pirmą „klientą“.

Pakeitimas 957
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos 
vietos iki pirmo kliento, įskaitant visus 
naudojamus didmeninius sandėlius;

Or. es
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Pakeitimas 958
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 959
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 960
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies ι punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. el
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Pakeitimas 961
Cristian Silviu Buşoi

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 
kliento tapatybę;

Or. en

Pagrindimas

Sekti iki pirmos mažmeninės prekybos vietos gabenamas prekes tikrovėje labai sudėtinga ir 
sunku. Todėl siūloma nurodyti pirmą „klientą“.

Pakeitimas 962
Milan Cabrnoch

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. cs

Pakeitimas 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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 pirmojo 
pirkėjo tapatybę;

Or. it
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Pagrindimas

Šiuo metu toks sekimas PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokole nenumatytas, 
ir jį įdiegus daugelis operatorių atsidurtų tokioje padėtyje, kad negalėtų toliau veikti rinkoje, 
todėl kiltų pavojus ir konkurencijai.

Pakeitimas 964
Izaskun Bilbao Barandica

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 
kliento tapatybę;

Or. es

Pakeitimas 965
Cristiana Muscardini

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.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 966
Georgios Koumoutsakos

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

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

Išbraukta.

Or. el

Pakeitimas 967
Cristian Silviu Buşoi

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 
kliento sąskaitas faktūras, užsakymo 
numerį ir mokėjimų įrašus.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka ankstesnį pakeitimą.

Pakeitimas 968
Milan Cabrnoch

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. cs
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Pakeitimas 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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 pirmojo 
pirkėjo sąskaitas faktūras, užsakymo 
numerį ir mokėjimų įrašus.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu toks sekimas PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokole nenumatytas, 
ir jį įdiegus daugelis operatorių atsidurtų tokioje padėtyje, kad negalėtų toliau veikti rinkoje, 
todėl kiltų pavojus ir konkurencijai.

Pakeitimas 970
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 971
Jutta Haug
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
cigaretės, skirtos arba pateikiamos 
Sąjungos rinkai, būtų gaminamos taip 
sudėtingai, kad galutinis gaminys būtų 
apsaugotas nuo klastojimo.
Šia prasme saugumo elementai yra:
a) cigarečių popierius; 
b) filtrą supančios cigaretės dalies 
popierius;
c) vandens ženklai;
c) perforacija;
d) rotograviūros elementai;
e) spalvotos spaudos elementai.

Or. en

Pakeitimas 972
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą registruotų visus jų 
gaunamus vienetinius pakelius ir išorines 
pakuotes, taip pat visus tarpinius judėjimus 
iki galutinio pakelių išėjimo iš jų ir 
elektroniniu būdu perduotų duomenis 
duomenų saugyklai pagal 6 dalį. Ši 
prievolė gali būti vykdoma registruojant 
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pakelių buvimo vietą ir juos atsekti. suvestinius duomenis, pvz., išorines 
pakuotes, kaip apibrėžta 2a dalyje.

Or. en

Pakeitimas 973
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
registruojamas visų vienetinių pakelių 
perdavimas tarp gamintojo ir pirmo 
pirkėjo, taip pat visi tarpiniai judėjimai 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. cs

Pakeitimas 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

transportavimo pakuotes, 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

Kad ši dalis būtų suderinta su PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių pasirašytu 
Protokolu dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, visos išorinės 
transportavimo pakuotės, įskaitant kartonines pakuotes, transportavimo dėžes ir padėklus, 
turėtų būti ženklinamos unikaliu identifikatoriumi.

Pakeitimas 975
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą klientą
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

Atitinka ankstesnius panašius pakeitimus.
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Pakeitimas 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki pirmojo pirkėjo 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. it

Pagrindimas

Tokios stebėjimo ir sekimo prievolės šiuo metu PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 
protokole nenumatytos, nes taikomos tik pirmajam veiklos vykdytojui, o jų taikymo srities 
išplėtimas procedūras padarytų sudėtingesnes.

Pakeitimas 977
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą registruotų visus jų 
gaunamus vienetinius pakelius, taip pat 
visus tarpinius judėjimus iki galutinio 

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
prekyba tabako gaminiais susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai nuo 
gamintojo iki paskutinio ekonominės 
veiklos vykdytojo prieš pirmą klientą
registruotų visus jų gaunamus vienetinius 
pakelius. Ši prievolė gali būti vykdoma 
registruojant suvestinius duomenis, pvz., 
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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.

išorines pakuotes, jeigu lieka įmanoma 
nustatyti vienetinių pakelių buvimo vietą ir 
juos atsekti.

Or. es

Pakeitimas 978
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Technologijos, naudojamos nustatant 
pakelių buvimo vietą ir juos atsekant, turi 
priklausyti ir būti taikomos ekonominės 
veiklos vykdytojų, kurie neturi jokių 
teisinių ar komercinių ryšių su tabako 
pramone.

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu atskirti tikrinamojo ir tikrintojo pareigas.

Pakeitimas 979
Cristiana Muscardini

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, 

Išbraukta.
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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.

Or. it

Pakeitimas 980
Milan Cabrnoch

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 suteiktų pirmiems 
pirkėjams būtiną įrangą, leidžiančią 
registruoti įsigytus, parduotus, saugomus, 
vežamus ar kitaip tvarkomus tabako 
gaminius. Šia įranga turi būti įmanoma 
nuskaityti ir perduoti duomenis 
elektroniniu būdu į duomenų saugyklą 
pagal 6 dalį. 

Or. cs

Pakeitimas 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis
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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 mažmeninės 
prekybos vietą ekonominės veiklos 
vykdytojo, įskaitant importuotojus, 
didmeninės prekybos sandėlius ir 
transporto bendroves, turinčius būtiną 
valstybių narių nustatytą įrangą, 
leidžiančią registruoti įsigytus, parduotus, 
saugomus, vežamus ar kitaip tvarkomus 
tabako gaminius. Šia įranga turi būti 
įmanoma nuskaityti ir perduoti duomenis 
elektroniniu būdu į duomenų saugyklą 
pagal 6 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turi nustatyti šios įrangos rūšį.

Pakeitimas 982
Cristian Silviu Buşoi

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 

4. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai nurodytų visus 
ekonominės veiklos vykdytojus, susijusius 
su prekyba tabako gaminiais nuo gamybos 
iki pirmo kliento, 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 
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būti įmanoma nuskaityti ir perduoti 
duomenis elektroniniu būdu į duomenų 
saugyklą pagal 6 dalį.

saugyklą pagal 6 dalį.

Or. en

Pakeitimas 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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 pirmąjį 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, 
remiantis tarptautiniais standartais, į 
duomenų saugyklą pagal 6 dalį.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu tokių nuostatų PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokole nėra, ir jas 
įdiegus daugelis operatorių atsidurtų tokioje padėtyje, kad negalėtų toliau veikti rinkoje, todėl 
kiltų pavojus ir konkurencijai.

Pakeitimas 984
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis
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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 
gamintojo iki pirmo kliento, 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.

Or. es

Pakeitimas 985
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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jei duomenys registruoti ne Sąjungoje, 
importuojančios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali leisti 
pakeisti arba ištrinti anksčiau 
užregistruotus duomenis.

Or. it

Pakeitimas 986
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 987
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Valstybės narės sudaro duomenų 
saugojimo sutartis su nepriklausoma 
trečiąja šalimi, kuri prižiūrėtų duomenų 
saugyklą su atitinkamais gamintojais ir 
importuotojais susijusiems duomenims 
saugoti. Duomenų saugyklos fizinė vieta 
turi būti Sąjungos teritorijoje. Trečiosios 
šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį skiria Komisija. Su 
sutartimis dėl duomenų saugojimo ir 
auditoriumi susijusias išlaidas padengia 
tabako gamintojai ir importuotojai pagal 
unikalių identifikatorių, įregistruotų 
pagal jų jurisdikciją, skaičių. Valstybės 
narės užtikrina visišką duomenų saugyklų 
skaidrumą ir nuolatinę prieigą valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms, 
Komisijai ir nepriklausomai trečiajai šaliai. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės ir Komisija gali suteikti gamintojams 
ar importuotojams prieigą prie šios 
informacijos su sąlyga, kad jautri 
komercinė informacija ir asmens 
duomenys išliks tinkamai apsaugoti 
laikantis atitinkamų nacionalinių ir 
Sąjungos teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 988
Carl Schlyter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Seniai turima duomenų apie tai, kad tabako pramonė prisideda prie cigarečių kontrabandos. 
Todėl jai neturėtų būti leista pasirinkti duomenų saugojimo įmonę ir išorės auditorių. 
Duomenų saugojimo įmonę turėtų pasirinkti valstybės narės, o išorės auditorių – Komisija.

Pakeitimas 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės privalo kontroliuoti gamintojų pateikiamus duomenis.

Pakeitimas 990
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi tik pagal 

Išbraukta.
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taisykles ir apsaugos priemones, 
nustatytas Direktyvoje 95/46/EB.

Or. it

Pakeitimas 991
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
pakeliuose būtų matomi ir nematomi
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 992
Milan Cabrnoch

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 

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

pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus, ar kitais pagal teisės aktus 
privalomais elementais.

Or. cs

Pakeitimas 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. pl

Pakeitimas 994
Cristian Silviu Buşoi

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 

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

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 995
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
pakeliuose būtų matomi atsparūs 
klastojimui saugumo elementai bent 1 cm2 
dydžio, kurie turi būti atspausdinti arba 
pritvirtinti aiškiais nenutrinamais 
spaudmenimis ir negali būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma. Tose valstybėse 
narėse, kuriose tabako gaminiai 
ženklinami banderolėmis, atitinkančiomis 
pirmiau išdėstytus reikalavimus, 
papildomo saugumo elemento nereikia.

Or. en

Pakeitimas 996
Izaskun Bilbao Barandica

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 

8. Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės 
narės reikalauja, kad visose pateikiamuose 
rinkai vienetiniuose tabako gaminių 
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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.

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

Or. es

Pakeitimas 997
Cristiana Muscardini

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. it

Pakeitimas 998
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Visi sprendimai šioje direktyvoje yra itin politinio pobūdžio. Visi pakeitimai turi būti 
priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 999
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
22 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi:

Išbraukta.

a) nustatyti pagrindinius 6 dalyje 
nurodytos sutarties elementus (kaip antai 
trukmė, atnaujinimas, reikalaujama 
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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. cs

Pakeitimas 1000
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
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Pakeitimas 1001
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji teisės aktai, kuriuos Komisija 9 dalyje įgaliojama priimti, yra nepriimtini. Šių 
punktų turinys turi būti reglamentuojamas pačia direktyva.

Pakeitimas 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Atsižvelgiant į esamą praktiką, 
technologijas ir komercinius veiklos 
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aspektus, taip pat bendruosius plataus 
vartojimo prekių stebėjimo, sekimo ir 
autentiškumo patvirtinimo standartus ir 
atitinkamus reikalavimus, nustatytus
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
protokole dėl nelegalios prekybos tabako 
produktais, Komisija įgaliojama pagal 
22 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus ir:

Or. it

Pagrindimas

Reikia aiškios nuorodos į dabartinius bendruosius gaminių stebėjimo ir sekimo bei tikrinimo 
ir autentiškumo patvirtinimo standartus.

Pakeitimas 1003
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti pagrindinius 6 dalyje 
nurodytos sutarties elementus (kaip antai 
trukmė, atnaujinimas, reikalaujama 
kompetencija, konfidencialumas);

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1004
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti techninius standartus siekiant 
užtikrinti, kad unikaliems 
identifikatoriams naudojamos sistemos ir 
susijusios funkcijos būtų visiškai 

Išbraukta.
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suderinamos tarpusavyje visoje Sąjungoje 
ir

Or. it

Pakeitimas 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti techninius standartus siekiant 
užtikrinti, kad unikaliems 
identifikatoriams naudojamos sistemos ir 
susijusios funkcijos būtų visiškai 
suderinamos tarpusavyje visoje Sąjungoje 
ir

b) nustatyti tarptautinius techninius 
standartus ir standartizuotas informacijos 
užklausas siekiant užtikrinti, kad gaminių 
partijoms ženklinti naudojamos sistemos ir 
susijusios funkcijos būtų visiškai 
suderinamos tarpusavyje visoje Sąjungoje 
ir

Or. de

Pakeitimas 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti techninius standartus siekiant 
užtikrinti, kad unikaliems identifikatoriams 
naudojamos sistemos ir susijusios 
funkcijos būtų visiškai suderinamos 
tarpusavyje visoje Sąjungoje ir

b) nustatyti techninius standartus siekiant 
užtikrinti, kad unikaliems identifikatoriams 
naudojamos sistemos ir susijusios 
funkcijos būtų visiškai suderinamos 
tarpusavyje visoje Sąjungoje ir atitiktų 
tarptautinius standartus.

Or. it
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Pagrindimas

Svarbu priminti, kad būtina ir toliau paisyti dabartinių bendrųjų gaminių stebėjimo ir sekimo 
bei tikrinimo ir autentiškumo patvirtinimo standartų.

Pakeitimas 1007
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti saugumo elementų techninius 
standartus ir elementų galimą rotaciją ir 
pritaikyti juos prie mokslo, rinkos ir 
technikos pokyčių.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti saugumo elementų techninius 
standartus ir elementų galimą rotaciją ir 
pritaikyti juos prie mokslo, rinkos ir 
technikos pokyčių.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu priminti, kad būtina ir toliau paisyti dabartinių bendrųjų gaminių stebėjimo ir sekimo 
bei tikrinimo ir autentiškumo patvirtinimo standartų.
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Pakeitimas 1009
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama šioje dalyje numatytus 
deleguotuosius aktus, Komisija atsižvelgia 
į taikomą greitai judančių vartojimo 
prekių stebėjimo ir sekimo bei jų 
tapatumo nustatymo praktiką, 
technologijas ir tarptautinius standartus, 
taip pat į atitinkamus PSO Tabako 
kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) 
šalių priimto Protokolo dėl neteisėtos 
prekybos tabako produktais panaikinimo 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1010
Cristiana Muscardini

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. it

Pakeitimas 1011
Sari Essayah

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 metų nuo 
25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1012
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. Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms 
sukti skirtas tabakas tabako gaminiams 1–8 
dalys netaikomos 10 metų nuo 25 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

Or. de

Pagrindimas

Pagal PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) protokolo, kuriuo siekiama 
sustabdyti neteisėtą prekybą tabako produktais, 8 straipsnio 3 dalį kitiems nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako gaminiams turėtų būti nustatytas 10 metų 
pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir kaljanų tabakas tabako 
gaminiams 1–8 dalys netaikomos 5 metų 
nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.
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Or. ro

Pakeitimas 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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.

Or. it

Pagrindimas

Žr. PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolo dėl nelegalios prekybos tabako 
produktais 8 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Oraliniam vartojimui skirtas tabakas
Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas prekiauti oraliniam vartojimui skirtu tabaku yra neproporcingas ir prieštarauja 
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vidaus rinkos principams ir dvasiai.

Pakeitimas 1016
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
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.

Valstybės narės leidžia pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

Or. nl

Pakeitimas 1017
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
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.

Remiantis subsidiarumo principu, 
valstybės narės turi teisę spręsti 
nacionaliniu lygmeniu, ar uždrausti 
prekiauti oraliniam vartojimui skirtu 
tabaku.

Or. en

Pagrindimas

Oraliniam vartojimui skirtas tabakas, parduodamas tiek sveriamas, tiek ir porcijomis, ne toks 
kenksmingas kaip rūkyti skirtas tabakas, ir ES neturėtų varžyti jo vartojimą. Be to, kaip 
nustatė pačios ES Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas, 
teorija, kad bedūmis tabakas (t. y. Švedijoje gaminamas oraliniam vartojimui skirtas tabakas) 
skatina jį vartojančius asmenis ateityje pradėti rūkyti, nėra labai paremta moksliniais 
duomenimis.
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Pakeitimas 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
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 draudžia pateikti į rinką 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką. Tačiau 
šis draudimas neturėtų paveikti istoriškai 
tradicinių oraliniam vartojimui skirtų 
tabako gaminių, kuriais prekiauti 
pavienės valstybės narės gali leisti.

Or. en

Pakeitimas 1019
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės draudžia pateikti į rinką 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką. 
Oraliniam vartojimui skirto tabako 
ženklinimas reglamentuojamas pagal tas 
pačias taisykles, kurios yra taikomos 
kitiems bedūmiams tabako gaminiams.

Or. fi

Pakeitimas 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
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 gali drausti pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti teisę, o ne būti įpareigotos uždrausti oralinį tabaką: jeigu 
valstybė narė mano, kad šis gaminys yra kultūriškai priimtinas ir labai prisideda prie 
visuomenės sveikatos, tuomet tai neabejotinai yra valstybės narės reikalas, kitaip sakant, 
kiekviena valstybė narė turėtų turėti teisę, o ne būti įpareigota padaryti tai, ką padarė Švedija.
Net jei ir nėra planuojama dabar panaikinti draudimą, galimybė elgtis lanksčiai ir ateityje tai 
padaryti yra naudinga. Skirtingas požiūris skirtingose valstybėse narėse gali būti 
pateisinamas dėl skirtingų kultūrų ir skirtingo poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo 
skirtingoje kultūrinėje aplinkoje.

Pakeitimas 1021
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės draudžia pateikti rinkai
bedūmius tabako gaminius, pvz., 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką, 
kramtomąjį tabaką ir uostomąjį tabaką.

Or. fi

Pakeitimas 1022
Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl direktyvos
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 draudžia pateikti į rinką 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

Valstybės narės ir jų regionai, kuriuose 
yra tradicija vartoti oralinį tabaką, turi 
turėti galimybę prašyti leidimo 
nacionaliniu arba regiono lygmeniu 
nukrypti nuo šio draudimo dėl kultūrinių 
arba istorinių priežasčių.

Or. sv

Pagrindimas

Draudimas prekiauti oraliniam vartojimui skirtu tabaku yra nenuoseklus ir, be kita ko, 
neigiamai paveikia regionus aplink Baltijos jūrą, kuriuose vartoti oralinį tabaką tapo 
tradicija. Šių valstybių ir regionų gyventojai nesupranta, kodėl produktas, kurį jie vartoja nuo 
senų laikų ir kuris yra regiono kultūrinės tapatybės dalis, turėtų būti draudžiamas, ypač kai 
jis yra mažiau žalingas sveikatai nei cigaretės.

Pakeitimas 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
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.

Kai būtina siekiant užtikrinti aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, valstybės narės 
gali drausti pateikti rinkai oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti teisę, o ne būti įpareigotos uždrausti oralinį tabaką.
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Pakeitimas 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bedūmiuose tabako gaminiuose esančių 
toksinių ir kancerogeninių medžiagų 
kiekiui nustatomos didžiausios ribos. Šios 
medžiagos ir reikalaujamos ribos išsamiai 
išdėstytos [naujame] III priede.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas prekiauti oraliniu tabaku pakeičiamas visiems bedūmio tabako gaminiams 
taikomu gaminio kokybės standartu. Pagal šį pakeitimą mažiausiai pavojingi bedūmio tabako 
gaminiai nebus draudžiami, bet pavojingiausi bus pašalinti iš rinkos, todėl jis atitinka su 
sveikata susijusius vidaus rinkos tikslus. Šia dalimi atgaminamos PSO Tabako gaminių 
reglamento tyrimų grupės reguliavimo rekomendacijos, Ataskaita dėl mokslinio tabako 
gaminių reglamento pagrindo, PSO techninių ataskaitų serija, Nr. 955 (2010 m.).

Pakeitimas 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai prekiauti oraliniam vartojimui skirtu 
tabaku leidžiama pagal Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo akto 
151 straipsnį, atsakomybė už jo sudėties 
reglamentavimą tenka valstybėms narėms. 
Todėl šios direktyvos 6 straipsnio 
nuostatos neturėtų būti taikomos 
oraliniam vartojimui skirtam tabakui.

Or. sv
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į bendrą draudimą prekiauti oraliniu tabaku ES, jo sudėties reglamentavimas 
ES lygmeniu nesuteikia jokios tarpvalstybinės naudos. Kai prekiauti oraliniu tabaku 
leidžiama, jo sudėtį turėtų reglamentuoti valstybės narės (Švedija) nacionaliniu lygmeniu. 
Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos yra nepakankamas, pvz., kenksmingų priedų 
reglamentavimo atžvilgiu. Žmonių sveikatai žalą galinčios daryti medžiagos visiškai nėra 
įtrauktos, nors įprastoms kvapiosioms medžiagoms taikomos griežtos taisyklės.

Pakeitimas 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva, išskyrus 15 straipsnį, 
netaikoma oraliniam vartojimui skirtiems 
tabako gaminiams.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad 114 straipsnis būtų naujos direktyvos dėl tabako teisinis pagrindas. 114 
straipsniu ES suteikiama teisė priimti teisės aktus, kuriais siekiama sukurti vidaus rinką ir 
užtikrinti, kad ji veiktų. ES gali siekti užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį taikydama 
suderinimo priemonę, bet tik tuo atveju, jeigu įvykdomos 114 straipsnyje nustatytos sąlygos. 
Reglamentas, priimtas remiantis 114 straipsniu kaip teisiniu pagrindu, turi padėti a) pašalinti 
prekybos kliūtis, kurios atsiranda dėl nacionalinių teisės aktų skirtumų ir daro tiesioginį 
poveikį vidaus rinkos veikimui, arba b) pašalinti „didesnius“ konkurencijos iškraipymus, 
atsirandančius dėl nacionalinių teisės aktų skirtumų. Reglamento dėl oralinių tabako gaminių 
atveju nė viena iš šių sąlygų nėra įvykdyta. Jeigu oralinis tabakas negali būti eksportuojamas, 
nėra tarpvalstybinės prekybos, nes juo galima prekiauti tik Švedijoje. Jeigu oralinio tabako 
gamintojai laikytųsi ES teisės aktų, tai nereikštų, jog jie galėtų prekiauti oraliniu tabaku 
kitose valstybėse narėse. Dėl tų pačių priežasčių oralinio tabako reglamentavimas nepadėtų 
išvengti didesnių konkurencijos sąlygų iškraipymų. Reglamentas neturėtų jokio poveikio 
prekybai oraliniu tabaku kitose valstybėse narėse arba oralinio tabako gamintojams ES. Taigi 
ES negali reglamentuoti oralinio tabako, nes nėra pavojaus, jog dėl nacionalinių teisės aktų, 
kuriais oralinis tabakas reglamentuojamas, skirtumų atsiras kliūčių tarpvalstybinei prekybai 
arba konkurencijos sąlygų iškraipymų.
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Pakeitimas 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 22 straipsnį 
siekiant pritaikyti 1a dalyje ir III priede 
nustatytas medžiagas ir ribines vertes, 
atsižvelgiant į mokslo pokyčius ir 
tarptautiniu mastu sutartus standartus, 
atsižvelgiant į proporcingumo, 
nediskriminavimo principus ir tikslą 
sukurti vidaus rinką ir užtikrinti joje 
aukštą sveikatos apsaugos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai koreguoti reglamentavimo sistemą, pvz., įtraukti sunkiuosius 
metalus ir kancerogenines medžiagas, kai tai yra pagrįsta.

Pakeitimas 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinės dalies IV skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais

Nuotolinė prekyba tabako gaminiais

Or. fr

Pagrindimas

Nuotolinė prekyba, ypač internetu, valstybės narės viduje gali taip pat kelti didelę grėsmę 
sveikatai, kaip ir tarpvalstybinė prekyba.
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Pakeitimas 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinės dalies IV skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais

Prekyba tabako gaminiais

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad ši dalis atitiktų tų pačių autorių pateiktus pakeitimus dėl prekybos 
internetu ir prekių išdėstymo prekybos taškuose.

Pakeitimas 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais

Nuotolinė prekyba tabako gaminiais

Or. fr

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pakeitimą, kuriuo siūloma iš dalies pakeisti 4 skyriaus pavadinimą.

Pakeitimas 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais

Prekyba tabako gaminiais internetu

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti uždrausta ne tik tarpvalstybinė prekyba, bet ir visa prekyba internetu. Labai 
sunku pasiekti, kad prekiaujant internetu amžius iš tikrųjų būtų tikrinamas.

Pakeitimas 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia savo 
teritorijoje vykdyti bet kokio tipo 
tarpvalstybinę nuotolinę prekybą, įskaitant 
prekybą įprastu ir elektroniniu paštu, 
prekybą telefonu, per televiziją, internetu 
ar sudarant bet kokio kito tipo 
technologinius sandorius.

Valstybės narės ir toliau gali priimti 
sprendimą 1 dalyje nurodytą draudimą 
išplėsti ir taikyti jį nacionalinei prekybai.

Or. es
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Pakeitimas 1033
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais, 
nikotino gaminiais ir tabako pakaitalais.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinį pasiūlymą sunku įgyvendinti ir jo įgyvendinimą kontroliuoti. Taigi visišką 
nuotolinės prekybos draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti, kaip jo laikomasi. 
Draudimas taip pat turėtų būti taikomas nikotino produktams ir tabako pakaitalams (žolinėms 
cigaretėms, elektroninėms cigaretėms), nes daugiausia jais prekiaujama internetu, todėl 
prekybą jais kontroliuoti sunku. Prekyba visais šiais produktais bent turėtų būti 
reglamentuojama (nustatomos amžiaus ribos ir pan.).

Pakeitimas 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
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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:

nuotolinę prekybą tabako gaminiais.

Or. pl

Pagrindimas

Nėra būdo realiai kontroliuoti šios rūšies prekybą, ypač turint omenyje pirkėjo amžių.

Pakeitimas 1035
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia jų teritorijoje 
įsisteigusiems mažmeninės prekybos vietų 
subjektams verstis tarpvalstybine 
nuotoline prekyba ir prekyba internetu 
arba joje dalyvauti.
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kompetentingoms institucijoms 
pateikiama bent ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

Remiantis ES atliktu poveikio įvertinimu, tarpvalstybinė prekyba tabako gaminiais internetu 
sudaro sąlygas spekuliuoti žemesnėmis kainomis, suteikia galimybes verstis neteisėta prekyba 
ir mažmeninės prekybos internetu subjektai prekiauja internetu daugiausia siekdami 
pasinaudoti valstybių narių apmokestinimo tvarkos skirtumais, taip kenkdami jų pastangoms 
sulaikyti žmones nuo rūkymo taikant didesnius mokesčius.

Pakeitimas 1036
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia jų teritorijoje 
įsteigtiems mažmeninės prekybos vietų 
subjektams įsitraukti į tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybine nuotoline prekyba dažniausiai verčiamasi siekiant parduoti suklastotus arba 
neteisėtus tabako gaminius. Tai kelia pavojų vartotojų sveikatai, taip pat kenkia valstybių 
narių tabako apmokestinimo politikai, kuria siekiama kovoti su rūkymu.
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Pakeitimas 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės uždraudžia
tarpvalstybinę nuotolinę prekybą Sąjungoje 
esantiems vartotojams.

Or. it

Pagrindimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba sukeltų pavojų vartotojų – ypač nepilnamečių – saugumui 
ir sudarytų palankias sąlygas juodajai rinkai.

Pakeitimas 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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 

1. Internetu prekiauti cigaretėmis ir 
cigaretėms sukti skirtu tabaku Europos 
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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:

Sąjungoje draudžiama.

Prekyba kitais tabako gaminiais ir 
susijusiais gaminiais, kurių sudėtyje yra 
nikotino, Europos Sąjungoje yra griežtai 
stebima.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sustiprinami ir patikslinami Lindos McAvan pateikti 42–47 pakeitimai, kuriais 
numatoma uždrausti tarpvalstybinę nuotolinę prekybą.

Pakeitimas 1039
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą
Sąjungoje esantiems vartotojams, 
registruotis valstybės narės, kurioje 
mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir
valstybės narės, kurioje yra faktinis ar 
potencialus vartotojas, kompetentingose 
institucijose. Mažmeninės prekybos vietos, 
įsteigtos už Sąjungos ribų, turi būti 
registruojamos kompetentingų institucijų 

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę
nuotolinę 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:

Or. fi

Pakeitimas 1040
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia nuotolinę 
prekybą tabako gaminiais.

Or. fi

Pakeitimas 1041
Erik Bánki

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 draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas verstis tarpvalstybine nuotoline prekyba tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą 
internetu) visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą. 
Taikant šį požiūrį lengviau užtikrinti teisės aktų vykdymą ir rasti būtiną proporcingą 
sprendimą.

Pakeitimas 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą 
Sąjungoje esantiems vartotojams, 
registruotis valstybės narės, kurioje 
mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir 
valstybės narės, kurioje yra faktinis ar 
potencialus vartotojas, kompetentingose 

1. Valstybės narės draudžia mažmeninės 
prekybos vietoms vykdyti tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą.
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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. it

Pakeitimas 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės draudžia savo teritorijoje 
prekiauti tabako gaminiais internetu.

(Šiuo tekstu turėtų būti pakeistas visas 
straipsnis).

Or. en
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Pagrindimas

Sunku užtikrinti, kad vykdant prekybą tabaku internetu būtų laikomasi amžiaus apribojimų. 
Vykdant prekybą tabaku internetu dažnai nesilaikoma galiojančių teisės aktų, pvz., dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai. Prekyba tabaku internetu jau uždrausta devyniose valstybėse 
narėse ir draudimas ES lygmeniu turbūt yra lengviausias būdas spręsti šį klausimą.


