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Pakeitimas 1044
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės draudžia jų teritorijoje 
įsisteigusioms mažmeninės prekybos 
vietoms platinti nemokamus ar 
nukainotus tabako gaminius vykdant 
tarpvalstybinę nuotolinę prekybą ar bet 
kuriomis kitomis priemonėmis..

Or. en

Pagrindimas

Nemokamai ar reklamos tikslais dalijant tabako produktus skatinama pradėti rūkyti, visų 
pirma siekiama pritraukti jaunimą, o to nereikėtų leisti.

Pakeitimas 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė dėl visuomenės 
sveikatos priežasčių gali nustatyti 
asmeniniam vartojimui skirto tabako 
importo apribojimus. Valstybė narė turi 
turėti galimybių taikyti tokius apribojimus 
visų pirma tuo atveju, kai valstybėje 
narėje, kurioje gaminys perkamas, kaina 
yra gerokai žemesnė nei kaina kilmės 
valstybėje narėje arba jei įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai pateikiami ne jos 
oficialia (-iomis) kalba (-omis).

Or. fr
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Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybių apriboti asmeniniam vartojimui skirto tabako importą, 
kad apsaugotų visuomenės sveikatą ir išspręstų neteisėtos prekybos cigaretėmis problemą.

Pakeitimas 1046
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Draudžiama pardavinėti cigaretes ir 
cigaretėms sukti skirtą tabaką internetu.
Vykdoma griežtesnė kitų tabako gaminių 
ir susijusių gaminių, kuriuose yra 
nikotino, internetinės prekybos stebėsena 
Sąjungoje.

Or. fr

Pakeitimas 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės savo teritorijoje 
draudžia platinti nemokamus ar 
nukainotus tabako gaminius ir atidarytus 
pakeliais keisti naujais uždarytais tabako 
pakeliais, nesvarbu, kaip tai daroma.

Or. it

Pagrindimas

Reklamos sistemos, pagal kurias viešose vietose dalinami nemokami cigarečių pakeliai arba 
atidaryti pakeliai keičiami naujais uždarytais pakeliais, yra orientuoti į jaunus ir 
pažeidžiamus asmenis.
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Pakeitimas 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, jei uždraudžiama tarpvalstybinė nuotolinė prekyba.

Pakeitimas 1049
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba paprastai naudojama siekiant parduoti suklastotus ar 
neteisėtus tabako gaminius. Dėl to keliamas pavijus vartotojų sveikatai ir kenkiama 
nacionalinei tabako apmokestinimo politikai, kuria siekiama kovoti su rūkymu.

Pakeitimas 1050
Riikka Manner



PE510.720v01-00 6/52 AM\935763LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esamą pasiūlymą labai sunku įgyvendinti ir kontroliuoti. Taigi visišką nuotolinės prekybos 
draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti. Draudimas taip pat turėtų būti taikomas 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir tabako pakaitalams (žolinėms cigaretėms, 
e. cigaretėms), nes jie paprastai parduodami internetu ir sunku juos kontroliuoti. Visi jie 
turėtų būti bent jau reglamentuojami (amžiaus ribos ir kt.).

Pakeitimas 1051
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą internetu) 
uždraudimas visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą. 
Tokiu būdu palengvinamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir užtikrinamas būtinas ir 
proporcingas sprendimas.

Pakeitimas 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą būtų pakenkta vartotojų, ypač nepilnamečių, saugai 
ir paskatinta neteisėta prekyba tabako produktais.

Pakeitimas 1054
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. fi

Pakeitimas 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, jei uždraudžiama tarpvalstybinė nuotolinė prekyba.

Pakeitimas 1057
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas



AM\935763LT.doc 9/52 PE510.720v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba paprastai naudojama siekiant parduoti suklastotus ar 
neteisėtus tabako gaminius. Dėl to keliamas pavijus vartotojų sveikatai ir kenkiama 
nacionalinei tabako apmokestinimo politikai, kuria siekiama kovoti su rūkymu.

Pakeitimas 1058
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esamą pasiūlymą labai sunku įgyvendinti ir kontroliuoti. Taigi visišką nuotolinės prekybos 
draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti. Draudimas taip pat turėtų būti taikomas 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir tabako pakaitalams (žolinėms cigaretėms, 
e. cigaretėms), nes jie paprastai parduodami internetu ir sunku juos kontroliuoti. Visi jie 
turėtų būti bent jau reglamentuojami (amžiaus ribos ir kt.).

Pakeitimas 1059
Erik Bánki

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

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą internetu) 
uždraudimas visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą. 
Tokiu būdu palengvinamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir užtikrinamas būtinas ir 
proporcingas sprendimas.

Pakeitimas 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą būtų pakenkta vartotojų, ypač nepilnamečių, saugai 
ir paskatinta neteisėta prekyba tabako produktais.

Pakeitimas 1062
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
pradžios data;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, jei uždraudžiama tarpvalstybinė nuotolinė prekyba.

Pakeitimas 1065
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba paprastai naudojama siekiant parduoti suklastotus ar 
neteisėtus tabako gaminius. Dėl to keliamas pavijus vartotojų sveikatai ir kenkiama 
nacionalinei tabako apmokestinimo politikai, kuria siekiama kovoti su rūkymu.

Pakeitimas 1066
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 

Išbraukta.
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informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.

Or. en

Pagrindimas

Esamą pasiūlymą labai sunku įgyvendinti ir kontroliuoti. Taigi visišką nuotolinės prekybos 
draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti. Draudimas taip pat turėtų būti taikomas 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir tabako pakaitalams (žolinėms cigaretėms, 
e. cigaretėms), nes jie paprastai parduodami internetu ir sunku juos kontroliuoti. Visi jie 
turėtų būti bent jau reglamentuojami (amžiaus ribos ir kt.).

Pakeitimas 1067
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą internetu) 
uždraudimas visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą. 
Tokiu būdu palengvinamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir užtikrinamas būtinas ir 
proporcingas sprendimas.

Pakeitimas 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 

Išbraukta.
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informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.

Or. pl

Pakeitimas 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą būtų pakenkta vartotojų, ypač nepilnamečių, saugai
ir paskatinta neteisėta prekyba tabako produktais.

Pakeitimas 1070
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1072
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esamą pasiūlymą labai sunku įgyvendinti ir kontroliuoti.  Taigi visišką nuotolinės prekybos 
draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti. Draudimas taip pat turėtų būti taikomas 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir tabako pakaitalams (žolinėms cigaretėms, 
e. cigaretėms), nes jie paprastai parduodami internetu ir sunku juos kontroliuoti. Visi jie 
turėtų būti bent jau reglamentuojami (amžiaus ribos ir kt.).
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Pakeitimas 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, jei uždraudžiama tarpvalstybinė nuotolinė prekyba.

Pakeitimas 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. pl

Pakeitimas 1075
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 1 dalimi.

Pakeitimas 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pavadinimas paskelbiamas atitinkamose 
valstybėse narėse.

Or. it

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą būtų pakenkta vartotojų, ypač nepilnamečių, saugai 
ir paskatinta neteisėta prekyba tabako produktais.

Pakeitimas 1077
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1078
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos paskelbia visą visų jų 
registruotų mažmeninės prekybos vietų 
sąrašą pagal taisykles ir apsaugos 

Išbraukta.
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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.

Or. fi

Pakeitimas 1079
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą internetu) 
uždraudimas visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą. 
Tokiu būdu palengvinamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir užtikrinamas būtinas ir 
proporcingas sprendimas.

Pakeitimas 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, kurios įgyvendino 
nacionalinę kovos su rūkymu strategiją, 
gali nustatyti kiekybinius tarpvalstybinės
prekybos srautų apribojimus. 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo prašymą uždrausti nuotolinę prekybą, tai klausimas, kurį jau seniai 
kelia Europos tabako gaminių mažmenininkai.



AM\935763LT.doc 21/52 PE510.720v01-00

LT

Pakeitimas 1082
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esamą pasiūlymą labai sunku įgyvendinti ir kontroliuoti.  Taigi visišką nuotolinės prekybos 
draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti. Draudimas taip pat turėtų būti taikomas 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir tabako pakaitalams (žolinėms cigaretėms, 
e. cigaretėms), nes jie paprastai parduodami internetu ir sunku juos kontroliuoti. Visi jie 
turėtų būti bent jau reglamentuojami (amžiaus ribos ir kt.).

Pakeitimas 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, jei uždraudžiama tarpvalstybinė nuotolinė prekyba.

Pakeitimas 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 1085
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 1 dalimi.

Pakeitimas 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą būtų pakenkta vartotojų, ypač nepilnamečių, saugai 
ir paskatinta neteisėta prekyba tabako produktais.

Pakeitimas 1087
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei reikalinga siekiant užtikrinti atitiktį 
ir padėti užtikrinti vykdymą paskirties 
valstybės narės gali reikalauti, kad 
mažmeninės prekybos vietoje būtų 
paskirtas fizinis asmuo, atsakingas už 
patikrą, kad tabako gaminiai prieš juos 

Išbraukta.
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siunčiant vartotojui atitiktų pagal 
direktyvą priimtas paskirties valstybės 
narės nacionalines nuostatas.

Or. fi

Pakeitimas 1088
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1089
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą internetu) 
uždraudimas visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą. 
Tokiu būdu palengvinamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir užtikrinamas būtinas ir 
proporcingas sprendimas.

Pakeitimas 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1091
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Or. en

Pagrindimas

Esamą pasiūlymą labai sunku įgyvendinti ir kontroliuoti.  Taigi visišką nuotolinės prekybos 
draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti. Draudimas taip pat turėtų būti taikomas 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir tabako pakaitalams (žolinėms cigaretėms, 
e. cigaretėms), nes jie paprastai parduodami internetu ir sunku juos kontroliuoti. Visi jie 
turėtų būti bent jau reglamentuojami (amžiaus ribos ir kt.).

Pakeitimas 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 1093
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, jei uždraudžiama tarpvalstybinė nuotolinė prekyba.

Pakeitimas 1094
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 1 dalimi.
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Pakeitimas 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą būtų pakenkta vartotojų, ypač nepilnamečių, saugai 
ir paskatinta neteisėta prekyba tabako produktais.

Pakeitimas 1096
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Or. fi

Pakeitimas 1097
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą internetu) 
uždraudimas visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą.
Tokiu būdu palengvinamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir užtikrinamas būtinas ir 
proporcingas sprendimas.

Pakeitimas 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mažmeninės prekybos vietos, 
užsiimančios nuotoline prekyba, turi 

Išbraukta.



PE510.720v01-00 30/52 AM\935763LT.doc

LT

turėti amžiaus patikros sistemą, kuri 
pardavimo metu tikrintų, kad perkantis 
vartotojas atitiktų minimalų pagal 
paskirties valstybės narės nacionalinius 
teisės aktus numatytą amžių. 
Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Or. it

Pakeitimas 1099
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esamą pasiūlymą labai sunku įgyvendinti ir kontroliuoti.  Taigi visišką nuotolinės prekybos 
draudimą būtų lengviau taikyti ir kontroliuoti. Draudimas taip pat turėtų būti taikomas 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir tabako pakaitalams (žolinėms cigaretėms, 
e. cigaretėms), nes jie paprastai parduodami internetu ir sunku juos kontroliuoti. Visi jie 
turėtų būti bent jau reglamentuojami (amžiaus ribos ir kt.).

Pakeitimas 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 1101
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, jei uždraudžiama tarpvalstybinė nuotolinė prekyba.
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Pakeitimas 1102
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 1 dalimi.

Pakeitimas 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą būtų pakenkta vartotojų, ypač nepilnamečių, saugai 
ir paskatinta neteisėta prekyba tabako produktais.

Pakeitimas 1104
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1105
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojo asmens duomenys gali būti 
tvarkomi tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir 
negali būti atskleidžiami tabako 
gamintojui ar bendrovėms, sudarančioms 
tą pačią bendrovių grupės dalį ar jokioms 
kitoms trečiosioms šalims. Asmens 
duomenys negali būti naudojami ar 
perduodami jokiu kitu tikslu, išskyrus šį 

Išbraukta.
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faktinį pirkimą. Tai taikoma ir tada, jei 
mažmeninės prekybos vieta priklauso 
tabako gaminių gamintojui.

Or. fi

Pakeitimas 1106
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais (įskaitant ir prekybą internetu) 
uždraudimas visos ES teritorijoje yra veiksmingiausias būdas apsaugoti jaunimo sveikatą. 
Tokiu būdu palengvinamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir užtikrinamas būtinas ir 
proporcingas sprendimas.

Pakeitimas 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojo asmens duomenys gali būti Išbraukta.
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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.

Or. it

Pakeitimas 1108
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinė prekyba tabako gaminiais
16a straipsnis 

Tarpvalstybinė prekyba tabako gaminiais
Nustatoma iš kitos valstybės narės 
importuojamų produktų viršutinė riba, 
taikoma kiekvienam tabako gaminiui, 
kuriam taikoma ši direktyva.  Šią viršutinę 
ribą nustato kiekviena valstybė narė, 
naudodama apskaičiavimo būdą, kurį 
mano esant tinkamiausią (pvz., ribą 
asmeniui, transporto priemonės tipui, 
bendram kiekiui, apimančiam įvairius 
tabako gaminius).

Or. fr

Pagrindimas

2013 m. kovo mėn. Teisingumo Teismas pripažino Prancūziją kalta (byla C-216/11) dėl to, 
kad ji neįvykdė tam tikrų prievolių ir neatsižvelgė į specifinį kiekvieno tabako gaminio pobūdį. 
Reikia turėtų mintyje, kad akcizai yra rūkymo prevencijos priemonė, tačiau valstybė narė vis 
vien turėtų turėti galimybę apriboti tabako gaminių iš kitos valstybės importą, kad pagerintų 
savo kovos su rūkymu politiką.
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Pakeitimas 1109
Martina Anderson
GUE/NGL frakcijos vardu
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Tabako gaminių rodymas prekybos 

vietose
1. valstybės narės savo teritorijoje 
draudžia tabako gaminių rodymą 
prekybos vietose.
2. Tabako gaminiai turi būti visiškai 
paslėpti nuo vartotojo, išskyrus tabako 
gaminių pirkimo arba prekių gavimo, 
papildymo, darbuotojų mokymo ar 
sandėlio patalpos remonto metu.
3. Tabako gaminių rodymas dėl 2 dalyje 
nurodytų priežasčių gali trukti tik tol, kol 
šie veiksmai atliekami.
4. Tabako gaminių kainos išvardijamos 
vienodu formatu. Neturi būti rodomi 
paketų pasiūlymai ar specialios nuolaidos.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas rodyti tabaką prekybos vietose jau galioja daugelyje ES ir ELPA valstybių narių.  
2010 m. viena tabako bendrovė padavė Norvegiją į teismą dėl kliūčių prekybai sudarymo.  
Teismas priėmė Norvegijai palankų sprendimą, tačiau iš šio atvejo matyti, kad reikia ES 
masto veiksmų. Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 13 straipsnio gairėse teigiama, kad 
tabako gaminių rodymas prekybos vietose yra reklama ir pardavimo skatinimas. Joje 
rekomenduojama visiškai uždrausti bet kokį tabako gaminių rodymą prekybos vietose.

Pakeitimas 1110
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Valstybės narės, kurios įgyvendino 
nacionalinę kovos su rūkymu strategiją, 
gali nustatyti kiekybinius tarpvalstybinės 
prekybos srautų apribojimus. 

Or. fr

Pakeitimas 1111
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinės dalies 5 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų kategorijų tabako gaminiai Mažesnę riziką keliantys tabako gaminiai

Or. de

Pakeitimas 1112
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 17 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius
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 
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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:
a) turimus mokslinių tyrimų dėl gaminio 
toksiškumo, priklausomybės sukėlimo 
gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl 
jo sudedamųjų dalių ir išrūkų;
b) turimus tyrimų ir rinkos tyrimų dėl 
įvairių vartotojų grupių, įskaitant 
jaunimą, preferencijų duomenis ir
c) kitą turimą svarbią informaciją, 
įskaitant gaminio keliamos rizikos ir 
teikiamos naudos analizę, numatomą 
poveikį tabako vartojimo nutraukimui, 
numatomą poveikį pradedant vartoti 
tabaką ir kitiems numatomiems vartotojo 
sprendimams.
2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės turi teisę nustatyti leidimų 
sistemą ir imti proporcingo dydžio 
mokestį.
3. Rinkai pateikiami naujų kategorijų 
tabako gaminiai turi atitikti šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Taikomos nuostatos priklauso nuo to, ar 
produktai priskiriami bedūmiams tabako 
gaminiams pagal 2 straipsnio 29 dalį, ar 
rūkomajam tabakui pagal 2 straipsnio 33 
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dalį.

Or. fi

Pakeitimas 1113
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie naujus tabako gaminius ir 
potencialiai mažiau kenksmingus 
gaminius

Or. en

Pagrindimas

Turi būti sukurta kategorija „potencialiai mažiau kenksmingi gaminiai“, kad direktyva 
apimtų visus kitos kartos gaminius.

Pakeitimas 1114
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie mažesnę riziką keliančius
tabako gaminius

Or. de

Pakeitimas 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie naujus tabako gaminius ir 
naujus potencialiai mažesnę riziką 
keliančius tabako gaminius

Or. pt

Pakeitimas 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie naujus tabako gaminius, 
įskaitant potencialiai mažesnę riziką 
keliančius tabako gaminius

Or. it

Pakeitimas 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Pranešimas apie naujus tabako gaminius ir 
išankstinio rinkodaros leidimo išdavimas 
mažesnę riziką keliantiems tabako 
gaminiams 

Or. it

Pagrindimas

Mažesnę riziką keliantys tabako gaminiai yra gaminiai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra 
tabakas ir kurie, remiantis moksliniais įrodymais, yra mažiau kenksmingi už įprastus tabako 
gaminius. Tai reikia paminėti siekiant tinkamai informuoti vartotojus apie mažesnę riziką.
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Pakeitimas 1118
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie naujų kategorijų tabako 
gaminius

Leidimas teikti rinkai mažesnę riziką 
keliančius tabako gaminius

Or. it

Pakeitimas 1119
Sari Essayah

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 uždraudžia pateikti 
rinkai bet kokį naują tabako gaminį.

Or. fi
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Pakeitimas 1120
Erminia Mazzoni

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. Mažesnę riziką keliančių tabako 
gaminių pateikimo rinkai leidimą turi 
išduoti valstybės narės, kurioje gamintojas 
ar importuotojas numato pateikti 
produktą rinkai, kompetentingos 
institucijos. Valstybės narės reikalauja, kad 
tabako gaminių gamintojai ir importuotojai 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms pateiktų prašymą dėl bet 
kokio mažesnę riziką keliančio tabako
gaminio, kurį jos numato pateikti rinkai 
susijusiose valstybėse narėse. Valstybėms 
narėms leidžiama imti atitinkamą mokestį. 
Prašymas 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, teikiantys prašymą išduoti 
leidimą mažesnę riziką keliančiam tabako
gaminiui, taip pat pateikia susijusioms
kompetentingoms institucijoms:

Or. it

Pakeitimas 1121
Holger Krahmer

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 

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį mažesnę riziką 
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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:

keliantį 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 visas siūlomas ženklinimas, vartojimo 
instrukcijos, išsami informacija apie
gaminio sudėtį, gamybos procesą ir 
susijusią kontrolę bei apie sudedamąsias 
dalis ir išrūkas pagal 5 straipsnį.
Gamintojai ir importuotojai, pranešantys 
apie mažesnę riziką keliantį tabako 
gaminį, taip pat pateikia susijusioms 
kompetentingoms institucijoms:

Or. de

Pakeitimas 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį naują tabako 
gaminį, kurį jos numato pateikti rinkai 
susijusiose valstybėse narėse ir apie kurį 
jie, remdamiesi patikimais moksliniais 
duomenimis, ketina teigti, kad jis daro 
mažiau žalos ar kelia mažesnę riziką 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:



PE510.720v01-00 44/52 AM\935763LT.doc

LT

Or. pt

Pakeitimas 1123
Bernadette Vergnaud

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 naują tabako 
gaminį, kurį jos numato pateikti rinkai 
susijusiose valstybėse narėse ir kuris pagal 
nepriklausomus ir patikrinamus 
mokslinius duomenis galėtų būti daug 
mažiau žalingas 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:

Or. fr

Pakeitimas 1124
Gaston Franco

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 

1. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
praneštų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį naują tabako 
gaminį, kurį jos numato pateikti rinkai 
susijusiose valstybėse narėse ir apie 
gaminius, apie kuriuos jie ketina teigti, 
kad jie daro mažiau žalos ar kelia 
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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:

mažesnę riziką 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:

Or. en

Pagrindimas

Turi būti sukurta kategorija „potencialiai mažiau kenksmingi gaminiai“, kad direktyva 
apimtų visus kitos kartos gaminius.

Pakeitimas 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

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 naują tabako 
gaminį, įskaitant mažesnę riziką 
keliančius produktus, 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 naują
tabako gaminį, įskaitant mažesnę riziką 
keliančius gaminius, taip pat pateikia 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms:
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Or. it

Pakeitimas 1126
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pakeitimas 1127
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1128
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) turimus tyrimų ir rinkos tyrimų dėl to, 
kaip vartotojai suvokia ir naudoja gaminį, 
įskaitant jo ženklinimą, ir dėl įvairių 
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vartotojų grupių, įskaitant jaunimą, 
preferencijų duomenis ir

Or. de

Pakeitimas 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1130
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) turimus tyrimų ir rinkos tyrimų dėl 
įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą
ir ilgą laiką daug rūkančius asmenis, 
preferencijų duomenis ir

Or. el

Pagrindimas

Dalis šių tyrimų turėtų apimti ne tik jaunimą, bet ir seniai daug rūkančius asmenis.

Pakeitimas 1131
Gaston Franco

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

ca) Valstybėms narėms turi būti leidžiama 
nustatyti konkrečias taisykles, susijusias 
su gaminiais, apie kuriuos jos ketina 
teigti, kad jie galbūt daro mažiau žalos ar 
kelia mažesnę riziką, kurios gali neatitikti 
šios direktyvos reikalavimų, ir apie šias 
taisykles praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi išlaikyti tam tikrą veiksmų laisvę, kad rinkoje galėtų pasirodyti mažiau 
kenksmingas gaminys. Taikant išimtį šiai gaminių kategorijai, galiausiai būtų galima pateikti 
sprendimą ar vartojimo modelį, kurie būtų nustatyti kitoje direktyvoje remiantis skirtingose 
valstybėse narėse atliktais matavimais.

Pakeitimas 1132
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1133
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės turi teisę nustatyti leidimų 
išdavimo procedūrą, taip pat mažesnę 
riziką keliančių gaminių leidimo sąlygas ir 
imti proporcingo dydžio mokestį. Leidimo 
išdavimo sąlygose visų pirma nustatomi 
mokslinio rizikos vertinimo ir įrodymais 
grįsto mažesnės rizikos demonstravimo 
reikalavimai ir pagal 1 dalies a–c punktus 
numatytos nuostatos, taip pat gamybos 
proceso, kontrolės ir rinkos priežiūros po 
to, kai produktas pateikiamas rinkai, 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
nustato ženklinimo, pakavimo ir 
matavimo, įskaitant dervos, nikotino ir 
anglies monoksido, taip pat specialių 
papildomų sudedamųjų dalių, naudojamų 
mažesnę riziką keliančiuose produktuose, 
matavimą, reikalavimus. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie šias leidimo 
išdavimo sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 1134
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 



PE510.720v01-00 50/52 AM\935763LT.doc

LT

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

gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją.
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį.
Valstybės narės turi teisę nustatyti 1 dalyje 
nurodyto leidimo išdavimo mokslinius 
reikalavimus. Valstybės narės taip pat gali 
nustatyti gamintojo ar importuotojo 
pateiktos moksliniais duomenimis 
grindžiamos informacijos apie gaminį 
teikimo visuomenei procedūras.

Or. it

Pakeitimas 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės turi teisę nustatyti leidimų 
sistemą ir imti proporcingo dydžio 
mokestį. Prieš išduodamos naujo gaminio, 
įskaitant mažesnę riziką keliančius 
gaminius, pateikimo rinkai leidimą, 
valstybės narės nustato ir paskelbia 
privalomais: jų pardavimo standartus ir 
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visuomenei teikiamos informacijos tipą, 
daugiausia dėmesio skiriant savybėms, 
kurios gali itin sumažinti susirgimo viena 
ar keliomis su tabaku susijusiomis ligomis 
riziką.

Or. it

Pagrindimas

Daug rūkantiems asmenims tabako gaminiai, kurie, kaip įrodyta moksliškai, kelia mažesnę 
riziką, gali būti išeitis, nes būtų sumažintas kenksmingas poveikis tiems, kurie vis dėlto 
nuspręstų ir toliau rūkyti. 

Pakeitimas 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės reikalauja, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
informuotų savo kompetentingas 
institucijas apie bet kokius naujus ar 
atnaujintus 1 dalies a–c punktuose 
nurodytus duomenis. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tabako gamintojai ar 
importuotojai atliktų papildomus tyrimus 
ar pateiktų papildomą informaciją. 
Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, gautą pagal šį straipsnį. 
Valstybės narės, norėdamos pateikti rinkai 
mažesnę riziką keliančius tabako 
gaminius, turi teisę nustatyti leidimų 
sistemą ir imti proporcingo dydžio 
mokestį. Valstybės narės turi teisę 
nustatyti konkrečias taisykles, susijusias 
su vartotojų informavimu apie mažesnę 
riziką keliančius gaminius, šių gaminių 
ženklinimą ir pakuotes, sudedamąsias 
dalis ir išrūkas, taip pat dervos, nikotino ir 
anglies monoksido kiekio matavimo 
metodus, kurie gali skirtis nuo šios 



PE510.720v01-00 52/52 AM\935763LT.doc

LT

direktyvos reikalavimų. Valstybės narės 
apie šias taisykles praneša Komisijai.

Or. it

Pagrindimas

Mažesnę riziką keliantys tabako gaminiai yra gaminiai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra 
tabakas ir kurie, remiantis moksliniais įrodymais, yra mažiau kenksmingi už įprastus tabako 
gaminius. Tai reikia paminėti siekiant tinkamai informuoti vartotojus apie mažesnę riziką.


