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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių 
gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo
(COM(2012) 0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0788),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0420/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Čekijos Deputatų Rūmų, Italijos Senato, Švedijos parlamento, Graikijos 
parlamento, Italijos Deputatų Rūmų, Portugalijos parlamento, Rumunų Deputatų Rūmų, 
Danijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto 
projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir Energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A6-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 0, 0000 0 00, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje
2 OL C 0, 0000 0 00, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teisėkūros veiksmai Sąjungos lygmeniu 
būtini ir siekiant įgyvendinti 2003 m. 
gegužės mėn. PSO Tabako kontrolės 
pagrindų konvenciją (toliau – TKPK), 
kurią ratifikavo Europos Sąjunga ir jos
valstybės narės. Svarbūs peržiūrai yra visų 
pirma TKPK 9 (tabako gaminių sudėties 
reglamentavimas), 10 (informacijos apie 
tabako gaminį paskelbimas), 11 (tabako 
gaminių pakuotės ir etiketės), 13 (reklama) 
ir 15 (neteisėta prekyba tabako gaminiais) 
straipsniai. Gairės dėl TKPK nuostatų 
įgyvendinimo buvo priimtos konsensusu 
įvairių konvencijos šalių konferencijų metu 
remiant Sąjungai ir valstybėms narėms;

(7) teisėkūros veiksmai Sąjungos lygmeniu 
būtini ir siekiant įgyvendinti 2003 m. 
gegužės mėn. gaires nužymėjusią PSO 
Tabako kontrolės pagrindų konvenciją
(toliau – TKPK), kurią ratifikavo Europos 
Sąjunga. Visos valstybės narės ir pati 
Europos Sąjunga pasirašė ir ratifikavo 
konvenciją ir dėl to pagal tarptautinę teisę 
jai privalomos TKPK nuostatos. Ypač
svarbūs peržiūrai yra TKPK 9 (tabako 
gaminių sudėties reglamentavimas), 10
(informacijos apie tabako gaminį 
paskelbimas), 11 (tabako gaminių pakuotės 
ir etiketės), 13 (reklama) ir 15 (neteisėta 
prekyba tabako gaminiais) straipsniai.
Gairės dėl TKPK nuostatų įgyvendinimo 
buvo priimtos konsensusu įvairių 
konvencijos šalių konferencijų metu 
remiant Sąjungai ir valstybėms narėms;

Or. en

Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacijos TKPK yra primoji tarptautinė sutartis sveikatos tema. Jos 
nuostatos teisiškai privalomos valstybėms narėms lygiai taip pat, kaip, pvz., PSO taisyklės.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo 
gebą;

Or. en

Pagrindimas

Komisijai ateityje reikėtų tik sumažinti leidžiamą DNAM kiekį ir visus kitus nustatytus 
toksinių ar priklausomybę sukeliančių išrūkų kiekius atsižvelgiant į tarptautinius standartus. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių;

(18) atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, vartojamiems 
daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, 
turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų 
sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra 
esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų 
pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo 
įpročių; Komisija turėtų atidžiai stebėti, 
kaip jaunimas naudoja kaljanų tabaką, 
kadangi esama vis daugiau įrodymų, kad 
jis vis dažniau naudojamas ne tik 
tradicinėje, senesnėje rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Tampa vis populiariau naudoti nargiles baruose ir naktiniuose klubuose ir naudotojai ne 
visada žino, kad šiose vandens pypkėse paprastai yra tabako. Eurobarometro duomenys rodo, 
kad jaunimas ir studentai kaljanus naudoja dažniau nei kitos grupės. 
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Kai naudojami kombinuoti 
įspėjimai apie grėsmę sveikatai, visa kita 
tabako pakuotė turėtų būti standartinė ir 
ant jos neturėtų būti jokių prekės ženklų, 
kad įspėjimo apie grėsmę sveikatai 
poveikis būtų kuo didesnis. Esama 
pagrindo tvirtinti, kad standartinė pakuotė 
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ypač veiksminga siekiant atgrasyti 
jaunimą, kad jis nepradėtų rūkyti; 

Or. en

Pagrindimas

Standartinės („neišvaizdžios“) pakuotės tikrai ne tokios – beveik visą pakuotę dengia dideli 
grafiniai įspėjimai apie grėsmę sveikatai, Australijoje pakuotės fonas yra tamsios pilkai rudos 
spalvos. Keturios valstybės narės šiuo metu yra įvairiuose svarstymo, ar nustatyti reikalavimą 
naudoti standartines pakuotes, etapuose (UK, BE, FI ir FR). Visiškai standartinės pakuotės 
yra pats veiksmingiausias būdas pašalinti kliūtis prekybai bendrojoje rinkoje. Tai taip pat 
geriausias variantas kalbant apie sveikatos apsaugą:  jos padidina įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai poveikį tiems, kurie dar nepradėjo rūkyti, taip pat įrodyta, kad jos veiksmingos 
siekiant atgrasyti jaunimą, visų pirma tam, kad jis nepradėtų rūkyti. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai matomumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti nustatytas 
visiems įspėjimams taikomas minimalus 
dydis, o pakuotės atidarymo mechanizmas 
jokiu būdu neturėtų atitraukti dėmesio 
nuo įspėjimų apie grėsmę sveikatai.
Pakuotė ir gaminiai gali klaidinti 
vartotojus, ypač jaunimą, sudarydami
įspūdį, kad gaminiai yra mažiau žalingi.
Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri tekstai ar 
elementai, pvz., „mažai dervų“, „lengvos“,
„labai lengvos“, „švelnios“, „natūralus“,
„ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“,
„plonos“, pavardės, nuotraukos ir 
metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, 
pavienių cigarečių dydis ir išvaizda gali 
klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, 
kad jos yra mažiau žalingos. Naujausias 
tyrimas taip pat rodo, kad rūkantys plonas 
cigaretes buvo labiau linkę tikėti, kad jų 
vartojama cigarečių rūšis gali būti mažiau 
kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;
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Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo reikalavimus ant 
bet kokių išorinių pakuočių (pvz., pakuočių, kuriose yra daug pakelių, blokų, kartoninių dėžių 
ir tt.) turėtų būti unikalūs identifikatoriai. Unikalūs identifikatoriai ant išorinių pakuočių ir 
ant jų viduje esančių pavienių pakelių turėtų būti susiję, kad valdžios institucijos žinotų, kas 
yra daug pakelių apimančioje pakuotėje, bloke ar kartoninėje dėžėje.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba turėtų būti uždrausta, nes sudaro 
palankesnes sąlygas jaunimui įsigyti 
tabako gaminių ir kelia riziką šios 
direktyvos reikalavimų laikymuisi;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos poveikio vertinime daroma išvada, kad tarpvalstybinę internetinę prekybą skatina 
tai, jog, pirma, siūloma mažesnė kaina už neteisėtus (suklastotus) gaminius arba, antra, 
neteisėtai naudojamasi valstybių mokestinės tvarkos skirtumais. Taip iškraipoma 
konkurencija ir įprastiems mažmenininkams, visų pirma įsisteigusiems valstybėse narėse, 
kuriose dideli mokesčiai, tenka konkuruoti su (dažniausiai) neteisėtais interneto 
mažmenininkais, kurių kainos žemesnės.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) kai kuriose valstybėse narėse vis dar 
pasitaiko atvejų, kai tabako gaminiai 
dalijami nemokamai per mažmeninės 
internetinės prekybos vietas ir viešose 
vietose. Atsižvelgiant į tai, kad tokios 
praktikos tikslinė grupė yra jaunimas ir į 
jos galimybes pritraukti naujų 
rūkančiųjų, ji turėtų būti uždrausta; 

Or. en

Pagrindimas

Nemokamai dalijant cigaretes naktiniuose klubuose, pliažuose ir kitur siekiama pritraukti 
jaunimą ir tai nepateisinama.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(31) visi tabako gaminiai gali sukelti 
mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą ir jų 
vartojimas turėtų būti apribotas. Todėl 
būtina, kad bet kokių naujų kategorijų 
tabako gaminiams būtų suteikiamas 
išankstinis leidimas. Tabako gaminių 
gamintojams ir importuotojams turėtų būti 
nustatyta prievolė prašyti išduoti 
rinkodaros leidimą naujų kategorijų 
tabako gaminiams;

Or. en
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Pagrindimas

Tabako gaminiai itin žalingi visuomenės sveikatai ir neturėtų būti leidžiama teikti juos rinkai, 
kol negautas išankstinis valdžios institucijų leidimas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nustatyti išsamias nuostatas dėl to, ar ir kaip sudaryti nepriklausomas ekspertų tyrimo grupes 
siekiant nuspręsti, ar tabako gaminys yra būdingo skonio ir kvapo, labiau tiktų 
deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, 
ir atitiktų mokslo ir technikos bei 
tarptautinius pokyčius tabako gamybos, 
vartojimo ir reglamentavimo srityse, 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 

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

visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią 
leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų 
matavimo metodus, nustatyti didžiausią 
leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios didina 
toksiškumą, priklausomybės sukėlimo gebą 
arba patrauklumą, kiekį, apibrėžti 
nustatymo, ar gaminys yra būdingo kvapo 
ar skonio, metodiką, reglamentuoti 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai naudojimą, 
unikalius identifikatorius ir saugumo 
elementus ženklinime ir pakuotėse, 
nustatyti pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai 
tabako gaminiams, taikymą ir persvarstyti 
nikotino kiekį gaminiuose, kuriuose yra 
nikotino. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 37 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) valstybei narei, kuri mano, kad būtina 
išlaikyti griežtesnes nacionalines nuostatas 
dėl aspektų, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, turėtų būti leidžiama tai 
daryti, dėl visų tokių gaminių, remiantis 

(40) valstybei narei, kuri mano, kad būtina 
išlaikyti griežtesnes nacionalines nuostatas 
dėl aspektų, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, turėtų būti leidžiama tai 
daryti, dėl tokių šalyje gaminamų ir 
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viršesniais visuomenės sveikatos apsaugos 
motyvais. Valstybei narei taip pat turėtų 
būti leidžiama priimti griežtesnes 
nuostatas, taikomas visiems tokiems 
gaminiams, remiantis su konkrečia tos 
valstybės narės padėtimi susijusiais 
motyvais ir su sąlyga, kad nuostatos yra 
grindžiamos būtinumu saugoti visuomenės 
sveikatą. Griežtesnės nacionalinės 
nuostatos turėtų būti būtinos ir 
proporcingos; jos neturi tapti savavališka 
diskriminacijos priemone ar užslėptu 
valstybių narių tarpusavio prekybos 
apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 
lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą;

importuotų gaminių, remiantis viršesniais 
visuomenės sveikatos apsaugos motyvais.
Valstybei narei taip pat turėtų būti 
leidžiama priimti griežtesnes nuostatas, 
taikomas tokiems šalyje gaminamiems ir 
importuotiems gaminiams, remiantis su 
konkrečia tos valstybės narės padėtimi 
susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
saugoti visuomenės sveikatą. Griežtesnės 
nacionalinės nuostatos turėtų būti būtinos ir 
proporcingos; jos neturi tapti savavališka 
diskriminacijos priemone ar užslėptu 
valstybių narių tarpusavio prekybos 
apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 
lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad valstybės narės gali laisvai palikti galioti ar nustatyti griežtesnes 
nacionalines taisykles srityse, kurioms taikoma ši direktyva, jei tik jos tinkamai 
pagrindžiamos ir patvirtinamos. Šios griežtesnės taisyklės turėtų būti taikomos ir 
importuotiems produktams.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) valstybės narės turėtų galėti palikti 
galioti ar priimti nacionalinius teisės aktus, 
taikomus tokiems šalyje gaminamiems ir 
importuotiems gaminiams dėl aspektų, 
kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo 
sritį, su sąlyga, kad jie atitiktų Sutartį ir 
netrukdytų visiškai įgyvendinti šią 
direktyvą. Todėl valstybės narės gali, 
pavyzdžiui, toliau palikti galioti arba 
priimti nuostatas, numatančias visiškai 
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sąlyga, kad tos nuostatos yra suderinamos 
su Sutartimi, PPO įsipareigojimais ir neturi 
įtakos šios direktyvos visapusiškam 
taikymui. Dėl techninio reglamentavimo 
reikia iš anksto pranešti pagal 1998 m. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB, nustatančią informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką, ir Informacinės visuomenės 
paslaugų taisykles;

standartizuoti tabako gaminių, kurie nėra 
cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, pakuotes, su sąlyga, kad tos 
nuostatos yra suderinamos su Sutartimi, 
PPO įsipareigojimais ir neturi įtakos šios 
direktyvos visapusiškam taikymui. Dėl 
techninio reglamentavimo reikia iš anksto 
pranešti pagal 1998 m. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, 
nustatančią informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką, ir 
Informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad valstybės narės taip pat gali laisvai palikti galioti ar nustatyti 
griežtesnes nacionalines taisykles srityse, kurioms ši direktyva netaikoma, jei tik jos tinkamai 
pagrindžiamos. Šios griežtesnės taisyklės turėtų būti taikomos ir importuotiems produktams.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tarpvalstybinę nuotolinę prekybą
tabako gaminiais;

d) tarpvalstybinės nuotolinės prekybos
tabako gaminiais draudimą;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prievolę pranešti apie naujų kategorijų e) prievolę gauti leidimą prieš pateikiant 
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tabako gaminius; rinkai naujų kategorijų tabako gaminius;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

siekiant vykdyti pagal PSO Tabako 
kontrolės pagrindų konvenciją prisiimtus 
įsipareigojimus ir gerinti tabako ir 
susijusių gaminių vidaus rinkos veikimą, 
remiantis aukštu sveikatos, ypač jaunimo, 
apsaugos lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos tikslas – suderinti teisės aktus siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą. Tačiau 
renkantis derinimą lemiamas veiksnys buvo siekis užtikrinti aukštą visuomenės, ypač jaunimo, 
sveikatos apsaugos lygį ir taikyti standartus, dėl kurių susitarta tarptautiniu mastu. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir sumažinti didžiausią pagal 1 
dalį leidžiamą kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir tarptautinius sutartus 
standartus.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijai ateityje reikėtų tik sumažinti leidžiamą DNAM kiekį atsižvelgiant į tarptautinius 
standartus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisijai ateityje reikėtų tik sumažinti visus kitus nustatytus toksinių ar priklausomybę 
sukeliančių išrūkų kiekius atsižvelgiant į tarptautinius standartus. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dervų, nikotino ir anglies monoksido 1. Dervų, nikotino ir anglies monoksido 
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kiekis cigarečių išrūkose nustatomas 
remiantis ISO standartais: 4387 – dervoms, 
10315 – nikotinui ir 8454 – anglies 
monoksidui.

kiekis cigarečių išrūkose nustatomas 
remiantis ISO standartais: 4387 – dervoms, 
10315 – nikotinui ir 8454 – anglies 
monoksidui.

Nurodyto dervų ir nikotino kiekio 
tikslumas tikrinamas pagal ISO 8243
standartą. 

Nurodyto dervų, nikotino ir anglies 
monoksido kiekio tikslumas tikrinamas 
pagal ISO 8243 standartą.

Or. en

Pagrindimas

Šis tarptautinis standartas jau naudojamas anglies monoksido kiekio tikslumui matuoti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per tam 
skirtą viešą interneto svetainę. Tai 
atlikdamos valstybės narės tinkamai 
atsižvelgia į būtinumą saugoti informaciją, 
sudarančią komercinę paslaptį.

2. Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį 
pateiktos informacijos sklaidą per viešą 
interneto svetainę. Tai atlikdamos 
valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
būtinumą saugoti informaciją, sudarančią 
komercinę paslaptį.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės jau turi tabako kontrolei skirtas interneto svetaines. Šiame 
pakeitime paaiškinama, kad joms nereikia kurti visiškai naujos interneto svetainės.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ir importuotojai kasmet 
pateiktų informaciją apie išlaidas 
reklamai, pardavimo skatinimui ir 
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rėmimui kiekvienoje valstybėje narėje, 
pradedant skaičiuoti nuo naujų 
kalendorinių metų, einančių po direktyvos 
įsigaliojimo, pradžios. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujama pagal PSO TKPK 13 straipsnį. Šiuo metu neturima duomenų apie ES.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija nagrinėja visą pagal šį 
straipsnį pateiktą informaciją (visų pirma 
informaciją apie sudedamųjų dalių 
priklausomybės sukėlimo gebą ir 
toksiškumą) ir reguliariai pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje apibendrina 
pagrindines išvadas.

Or. en

Pagrindimas

Pirma kartą reguliuotojams bus pateikta tiek daug tokios informacijos. Būtų naudinga atlikti 
tyrimą, kad prireikus būtų galima pasimokyti siekiant vykdyti tabako kontrolės politiką 
ateityje.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių imami mokesčiai už 
joms pagal šį straipsnį pateikiamos 
informacijos gavimą, saugojimą, tvarkymą, 
analizę ir skelbimą, jei tokie yra, neturi 

6. Valstybės narės gali imti proporcingus 
mokesčius už joms pagal šį straipsnį 
pateikiamos informacijos gavimą, 
saugojimą, tvarkymą, analizę ir skelbimą.
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viršyti su šia veikla susijusių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai dėl mokesčių turėtų atitikti 17 straipsnio reikalavimus.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą valstybės narės prašymu nustato 
arba gali savo iniciatyva nustatyti, ar 
tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo 
sritį, taigi, ar jis turi būti uždraustas 
bendrojoje rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad priimdama įgyvendinimo aktą Komisija išplečia tam tikro gaminio 
draudimą ir taiko jį visai likusiai bendrajai rinkai. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija priimdama deleguotuosius aktus,
patvirtina išsamius kriterijus ir 
procedūras, pagal kurias nustatoma, ar 
tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo 
sritį. Tie deleguotieji aktai priimami 
laikantis 22 straipsnyje nurodytos 
procedūros.
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Or. en

Pagrindimas

Nustatyti išsamias nuostatas dėl to, ar ir kaip sudaryti nepriklausomas ekspertų tyrimo grupes 
siekiant nuspręsti, ar tabako gaminys yra būdingo skonio ir kvapo, labiau tiktų 
deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu pastebimai padidina 
toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako 
produkto poveikį.

7. Valstybės narės, remdamosi moksliniais 
įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, 
kad vartojimo metu padidina toksinį ar 
priklausomybę sukeliantį tabako produkto 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą, valstybės narės prašymu 
nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva 
ar tabako gaminys patenka į 7 dalies 
taikymo sritį. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros ir grindžiami 
naujausiais moksliniais įrodymais.

8. Komisija priimdama įgyvendinimo 
teisės aktą valstybės narės prašymu nustato 
arba gali savo iniciatyva nustatyti, ar 
tabako gaminys patenka į 7 dalies taikymo 
sritį, taigi, ar jis turi būti uždraustas 
bendrojoje rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros ir grindžiami 
naujausiais moksliniais įrodymais.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad priimdama įgyvendinimo aktą Komisija išplečia tam tikro gaminio 
draudimą ir taiko jį visai likusiai bendrajai rinkai. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad ant 
pagrindinio pakelio ar išorinės pakuotės 
paviršiaus būtų matomi visi įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai, jie nebūtų iš dalies ar 
visiškai uždengti ar pertraukti apvalkalais, 
maišeliais, aplankais, dėžutėmis ar 
kitomis priemonėmis, kai tabako gaminiai 
pateikiami rinkai.

4. Valstybės narės užtikrina, kad ant 
pagrindinio pakelio ar išorinės pakuotės 
paviršiaus būtų matomi visi įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai ir priima taisykles, kurių 
reikia siekiant neleisti, kad rinkai būtų 
teikiami bet kokio tipo apvalkalai, 
maišeliai, aplankai, dėžutės ar kitos 
priemonės, kurie iš dalies ar visiškai
uždengia ar pertraukia įspėjimus apie 
grėsmę sveikatai.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad įspėjimai apie grėsmę sveikatai būtų aiškiai matomi visuomenei, turėtų 
būti imtasi atitinkamų priemonių.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti sudaryti iš tekstinio įspėjimo, 
nurodyto šios direktyvos I priede, ir 
atitinkamos spalvotos nuotraukos, 
nurodytos paveikslėlių sąraše;

a) būti sudaryti iš tekstinio įspėjimo, 
nurodyto šios direktyvos I priede, ir 
atitinkamos spalvotos nuotraukos, 
nurodytos Ia priedo paveikslėlių sąraše;

Or. en

Pagrindimas

Ištaisomas praleidimas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai dalijami į tris rinkinius, 
keičiamus kasmet rotacijos būdu.
Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas 
kombinuotas įspėjimas apie grėsmę 
sveikatai su kiekvienos prekės ženklo 
gaminiu būtų pateiktas kuo vienodesnį 
skaičių kartų.

2. Kombinuoti įspėjimai apie grėsmę 
sveikatai dalijami į tris rinkinius, 
keičiamus kasmet rotacijos būdu.
Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas 
kombinuotas įspėjimas apie grėsmę 
sveikatai, naudojamas tam tikrais metais,
su kiekvienos prekės ženklo gaminiu būtų 
pateiktas kuo vienodesnį skaičių kartų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad kiekvienas iš keturiolikos įspėjimų, kuriuos galima naudoti tam 
tikrais metais, su kiekvienu cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako prekės ženklu turėtų 



PR\932973LT.doc 25/45 PE508.085v03-00

LT

būtų pateiktas kuo vienodesnį skaičių kartų. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi vienetinių pakelių paviršiai ir bet 
kokios cigarečių ir cigaretėms sukti skirto 
tabako išorinės pakuotės, kurios 
nereglamentuojamos pagal šios direktyvos 
nuostatas, standartizuojamos taip:
a) ant jų neturi būti jokio prekės ženklo ar 
bet kokio kito ženklo, išskyrus tabako 
gaminių rūšies ženklą ir pavadinimo 
variantą;
b) rūšies ženklas ir bet koks pavadinimo 
variantas:
i) neturi būti pateikiami daugiau kaip 
vieną kartą ant bet kokio paviršiaus; 
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ii) turi būti pateikiami horizontaliai 
apačioje ir ta pačia kryptimi, kaip 
kombinuotas įspėjimas apie grėsmę 
sveikatai, ant vienetinio pakelio ir bet 
kokios išorinės pakuotės priekio ir 
nugaros likusio laisvo paviršiaus centre;
iii) atitikti visas išsamesnes taisykles, 
nustatytas 3 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Standartinės („neišvaizdžios“) pakuotės tikrai ne tokios – beveik visą pakuotę dengia dideli 
grafiniai įspėjimai apie grėsmę sveikatai, Australijoje pakuotės fonas yra tamsios pilkai rudos 
spalvos. Keturios valstybės narės šiuo metu yra įvairiuose svarstymo, ar nustatyti reikalavimą 
naudoti standartines pakuotes, etapuose (UK, BE, FI ir FR). Visiškai standartinės pakuotės 
yra pats veiksmingiausias būdas pašalinti kliūtis prekybai bendrojoje rinkoje. Tai taip pat 
geriausias variantas kalbant apie sveikatos apsaugą:  jos padidina įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai poveikį tiems, kurie dar nepradėjo rūkyti, taip pat įrodyta, kad jos veiksmingos 
siekiant atgrasyti jaunimą, visų pirma tam, kad jis nepradėtų rūkyti.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ant paties tabako gaminio negali būti 
jokio prekės ženklo ar bet kokio kito 
ženklo. 

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti leidžiama pateikti prekės ženklų ar kitokių piešinių (pvz., gėlių dekoracijų) ant 
pavienių cigarečių.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
nustatyti išsamesnes taisykles dėl 
vienetinių pakelių formos, dydžio ir fono 
spalvos, taip pat šrifto tipo ir dydžio,
kuriuos reikia naudoti prekės ženklui ir 
bet kokiam pavadinimo variantui.

Or. en

Pagrindimas

Standartinės („neišvaizdžios“) pakuotės tikrai ne tokios – beveik visą pakuotę dengia dideli 
grafiniai įspėjimai apie grėsmę sveikatai, Australijoje pakuotės fonas yra tamsios pilkai rudos 
spalvos. Keturios valstybės narės šiuo metu yra įvairiuose svarstymo, ar nustatyti reikalavimą 
naudoti standartines pakuotes, etapuose (UK, BE, FI ir FR). Visiškai standartinės pakuotės 
yra pats veiksmingiausias būdas pašalinti kliūtis prekybai bendrojoje rinkoje. Tai taip pat 
geriausias variantas kalbant apie sveikatos apsaugą:  jos padidina įspėjimų apie grėsmę 
sveikatai poveikį tiems, kurie dar nepradėjo rūkyti, taip pat įrodyta, kad jos veiksmingos 
siekiant atgrasyti jaunimą, visų pirma tam, kad jis nepradėtų rūkyti. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vienetiniai pateikiamų rinkai tabako 
gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu 
identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti 
unikalių identifikatorių vientisumą jie turi 
būti atspausdinti (pritvirtinti) 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar 
pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 
ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei 

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

pakelį. Jei gaminiai pagaminti ne 
Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos 
prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai 
skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 
gaminiams.

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo reikalavimus ant 
bet kokių išorinių pakuočių (pvz., pakuočių, kuriose yra daug pakelių, blokų, kartoninių dėžių 
ir tt.) turėtų būti unikalūs identifikatoriai. Unikalūs identifikatoriai ant išorės pakuočių ir ant 
jų viduje esančių pavienių pakelių turėtų būti susiję, kad valdžios institucijos žinotų, kas yra 
daug pakelių apimančioje pakuotėje, bloke ar kartoninėje dėžėje. Bet koks perpakavimas 
turėtų būti registruojamas. 

Pakeitimas 38

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 registruojami 6 
dalyje nurodytoje duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo reikalavimus ant 
bet kokių išorinių pakuočių (pvz., pakuočių, kuriose yra daug pakelių, blokų, kartoninių dėžių 
ir tt.) turėtų būti unikalūs identifikatoriai. Unikalūs identifikatoriai ant išorės pakuočių ir ant 
jų viduje esančių pavienių pakelių turėtų būti susiję, kad valdžios institucijos žinotų, kas yra 
daug pakelių apimančioje pakuotėje, bloke ar kartoninėje dėžėje. Bet koks perpakavimas 
turėtų būti registruojamas. 
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Pakeitimas 39

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal PSO Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo reikalavimus ant 
bet kokių išorinių pakuočių (pvz., pakuočių, kuriose yra daug pakelių, blokų, kartoninių dėžių 
ir tt.) turėtų būti unikalūs identifikatoriai. Unikalūs identifikatoriai ant išorės pakuočių ir ant 
jų viduje esančių pavienių pakelių turėtų būti susiję, kad valdžios institucijos žinotų, kas yra 
daug pakelių apimančioje pakuotėje, bloke ar kartoninėje dėžėje. Bet koks perpakavimas 
turėtų būti registruojamas. 

Pakeitimas 40

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 

6. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai ir importuotojai 
sudarytų duomenų saugojimo sutartis su 
nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri 
prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu 
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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.

gamintoju ir importuotoju susijusiems
duomenims saugoti. Duomenų saugyklos 
fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje.
Nepriklausoma trečioji šalis nepaiso 
komercinių interesų ir kitų įtvirtintų 
tabako pramonės ir kitų susijusių sektorių 
teisių. Trečiosios šalies tinkamumas, visų 
pirma nepriklausomumas ir techninis 
pajėgumas, taip pat sutartis patvirtinama ir 
stebima Komisijos, kuriai padeda 
nepriklausomas išorės auditorius, 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. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad duomenų saugojimo organizavimas nebūtų veikiamas tabako 
pramonės ir užtikrinti, kad duomenys būtų saugomi visiškai nepriklausomai nuo jos, turi būti 
taikomos papildomos apsaugos priemonės.

Pakeitimas 41

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 ir nematomi
atsparūs klastojimui saugumo elementai 
bent 1 cm2 dydžio, kurie turi būti 
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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.

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

Pagrindimas

Dėl nematomų saugumo elementų būtų sunkiau klastoti gaminius. Tačiau atsižvelgiant į tai, 
kad nematomus elementus galėtų patikrinti tik pareigūnai, saugumo elementai turėtų būti ir 
matomi, ir nematomi, panašiai kaip sistemose, kurias cigaretėms taiko JK, Turkija, Brazilija 
ir Malaizija.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 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 
įsteigtoms mažmeninės prekybos vietoms 
verstis tarpvalstybine nuotoline prekyba.

a) veiklos vykdymo vietos, iš kurios 
tiekiami tabako gaminiai, pavadinimas ar 
juridinis pavadinimas ir nuolatinis 
adresas; 
b) tabako gaminių pasiūlos nuotolinei 
prekybai visuomenei naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis 
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pradžios data; 
c) tuo tikslu naudojamos interneto 
svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi 
informacija, reikalinga svetainei 
identifikuoti.

Or. en

Pagrindimas

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pakeitimas 43

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 dalijant cigaretes naktiniuose klubuose, pliažuose ir kitur siekiama pritraukti 
jaunimą ir tai nepateisinama.
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Pakeitimas 44

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

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pakeitimas 45

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

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pakeitimas 46

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

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Pakeitimas 47

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

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie naujų kategorijų tabako
gaminius

Naujų kategorijų tabako gaminių leidimas 
prieš pateikiant juos rinkai

Or. en

Pagrindimas

Prireikus reguliuotojai turėtų turėti galimybę neleisti parduoti būsimų naujų kategorijų 
tabako gaminių.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Valstybės narės turi suteikti 
išankstinį leidimą pateikti rinkai bet 
kokios naujos kategorijos tabako gaminį. 
Šiuo tikslu valstybės narės nustato 
leidimų išdavimo sistemą ir ima už juos 
proporcingo dydžio mokestį. 

Or. en

Pagrindimas

Prireikus reguliuotojai turėtų turėti galimybę neleisti parduoti būsimų naujų kategorijų 
tabako gaminių.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 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 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms pateiktų prašymą dėl bet 
kokio naujos kategorijos tabako gaminio, 
kurį jos numato pateikti rinkai susijusiose 
valstybėse narėse. Prašymas pateikiamas 
elektronine forma šešis mėnesius prieš 
numatytą pateikimą rinkai ir jame 
pateikiamas išsamus aptariamo gaminio 
aprašymas, taip pat informacija apie 
sudedamąsias dalis ir išrūkas pagal 5 
straipsnį. Gamintojai ir importuotojai,
teikiantys prašymą išduoti rinkodaros 
leidimą naujos kategorijos tabako
gaminiui, taip pat pateikia susijusioms 
kompetentingoms institucijoms:
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Or. en

Pagrindimas

Prireikus reguliuotojai turėtų turėti galimybę neleisti parduoti būsimų naujų kategorijų 
tabako gaminių.

Pakeitimas 51

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. Po to, kai gaminiai pateikiami rinkai,
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.

Or. en

Pagrindimas

Prireikus reguliuotojai turėtų turėti galimybę neleisti parduoti būsimų naujų kategorijų 
tabako gaminių.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus pagal šią direktyvą 
priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir 
imasi visų jų vykdymui užtikrinti būtinų 

3. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus pagal šią direktyvą 
priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir 
imasi visų jų vykdymui užtikrinti būtinų 
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priemonių. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

priemonių. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Bet kokios finansinės 
baudos, taikytinos už tyčinius pažeidimus, 
turi būti didesnės nei ekonominė nauda, 
kurios siekiama darant pažeidimą.

Or. en

Pagrindimas

Finansinės baudos turėtų bent būti lygios gautam pelnui. Šis principas buvo įtrauktas į kitų 
sričių teisėkūros procedūra priimamus pasiūlymus, pvz., į teisės aktus dėl laivų perdirbimo ir 
persvarstant teisės aktus dėl oficialių patikrų kilus skandalui dėl arklienos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naujų kategorijų tabako gaminių rinkos 
pokyčius, atsižvelgiant, be kita ko, į pagal 
17 straipsnį gautus pranešimus;

b) naujų kategorijų tabako gaminių 
rinkos pokyčius, atsižvelgiant, be kita ko, į 
pagal 17 straipsnį išduotus leidimus;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybė narė gali palikti galioti 
griežtesnes nacionalines nuostatas, 
taikomas visiems tokiems gaminiams
direktyvos reglamentuojamose srityse, 
remdamasi su visuomenės sveikatos 
apsauga susijusiais viršesniais motyvais.
Valstybė narė taip pat gali priimti 
griežtesnes nuostatas remdamasi su 

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

susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad 
nuostatos yra grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Tokios 
nacionalinės nuostatos taikomos visiems 
tokiems gaminiams, įskaitant iš kitų 
valstybių narių ar trečiosios šalies 
importuotus gaminius. Apie jas pranešama 
Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar 
priėmimo motyvais. Komisija per šešis 
mėnesius nuo pranešimo gavimo datos 
patvirtina arba atmeta nuostatas, 
patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą 
sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia 
direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, 
ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam 
tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka 
diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių 
prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per 
minėtą laikotarpį nepriima jokio 
sprendimo, laikoma, kad nacionalinės 
priemonės buvo patvirtintos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad tuo atveju, kai valstybės narės nusprendžia palikti galioti ar priimti 
naujas griežtesnes nacionalines taisykles, šios taisyklės turėtų būtų taikomos ir importuotiems 
gaminiams.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

trečiosios šalies importuotus gaminius, ir
neturi būti savavališkos diskriminacijos ar 
neteisėto valstybių narių ribojimo 
priemonė ir neturi trukdyti visiškai 
įgyvendinti šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad tuo atveju, kai valstybės narės nusprendžia palikti galioti ar priimti 
naujas griežtesnes nacionalines taisykles, šios taisyklės turėtų būtų taikomos ir importuotiems 
gaminiams.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tabako gaminius; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Praėjo jau beveik dvylika metų nuo tada, kai ES priėmė dabartinę Tabako gaminių direktyvą. 
Pagal šią direktyvą buvo pradėta taikyti daug tabako kontrolės priemonių, įskaitant: 

 draudimą vartoti sąvokas „švelnios“ ar „lengvos“, dėl kurių rūkantieji galėtų 
klaidingai pagalvoti, kad tam tikras produktas mažiau žalingas už kitus;

 didžiausią dervų, nikotino ir anglies monoksido (DNAM) kiekį;
 pranešimo apie sudedamąsias dalis reikalavimus;
 minimalų įspėjimų apie visų tabako gaminių grėsmę sveikatai dydį, išskyrus bedūmius 

tabako gaminius (BTG), ant kurių turi būti bendro pobūdžio įspėjimas apie grėsmę 
sveikatai;

 bendrą vaizdinių įspėjimų rinkinį, kurį valstybės narės gali pasirinkti naudoti ant 
pakuočių.

Tabako bendrovės siekė teismine tvarka užginčyti dabartinę direktyvą, tačiau teismai 
patvirtino jos galiojimą. 

Rūkymas ir sveikata: rūkančio jaunimo atgrasymo nuo šio įpročio problema

Praėjus dvylikai metų rūkymas ir toliau yra pagrindinė mirties, kurios būtų galima išvengti, 
ES priežastis, nuo juo per metus miršta apie 700 000 žmonių. Rūkančiųjų skaičiaus mažinimo 
priemonės, kurių buvo imtasi bėgant metams, davė rezultatų: per praėjusį dešimtmetį 
rūkančiųjų skaičius ES nuo beveik 40 proc. (15 valstybių narių ES) 2002 m. sumažėjo iki 
28 proc. (27 valstybių narių ES) 2012 m.

Tačiau, palyginti su visais gyventojais, rūkymas labiau paplitęs tarp jaunimo (15–25 metų) –
rūko 29 proc. jaunimo. Žinoma, kad rūkyti pradeda ne suaugusieji, o vaikai: 70 proc. 
rūkančiųjų pradeda rūkyti nesulaukę 18 metų, o daugelis dar jaunesni. Iš neseniai atliktos PSO 
apklausos apie penkiolikmečių rūkymo įpročius matyti dar didesnį nerimą kelianti tendencija: 
jei 2001–2005 m. didžiojoje daugumoje šalių rūkymas nebuvo populiarus, tai 2005–2010 m. 
apklausos laikotarpiu rūkymas tarp berniukų buvo paplitęs 14 šalių, o tarp mergaičių – 9 
šalyse. Taigi Europos Komisija elgiasi teisingai naujame TGD projekte daug dėmesio 
skirdama jaunimo atgrasymo nuo rūkymo priemonėms, tokioms kaip griežtesni įspėjimai ant 
pakuočių ir draudimas naudoti jaunimui ypač patrauklias kvapiąsias medžiagas.

PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija – nauja tarptautinė aplinka

Vienas iš pagrindinių tarptautinių įvykių nuo paskutinės TGD priėmimo buvo tai, kad pati ES 
ir visos jos valstybė narės atskirai priėmė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako 
kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK). Šią teisiškai privalomą konvenciją, kuri įsigaliojo 
2005 m., pasirašė 176 šalys, ir pagal ją šalys privalo sumažinti tabako gaminių paklausą ir 
pasiūlą ir apsaugoti politines tabako kontrolės priemones nuo pramonės įtakos. Jame siūloma 
daug priemonių, įskaitant minimalų įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydį, privalomus 
vaizdinius įspėjimus ir apribojimus dėl pakuočių, dėl kurių didėja tabako gaminių 
patrauklumas. Įvairios valstybės narės į tai sureagavo teikdamos savo pasiūlymus, kaip 
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įgyvendinti TKPK. 14 valstybių narių mažiausias pakelio dydis yra 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, 
FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), dešimt valstybių narių naudoja vaizdinius įspėjimus 
(BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), mesti rūkyti skatinantys pranešimai privalomi 4 
valstybėse narėse (BE, FR, NL, SI), o savanoriškai juos naudoti galima kitose devyniose 
valstybėse (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK).   Atsirandantys reguliavimo skirtumai ir 
būtinybė įgyvendinti TKPK keletą kartų paskatino Parlamentą ir Tarybą paraginti Komisiją 
persvarstyti dabartinę TGD.

Dėl TKPK kitos trečiosios šalys sugriežtino savo tabako gaminių reglamentavimą. Gerai 
žinomas Australijos atvejis: 2011 m. lapkričio mėn. ji patvirtino visiškai standartines 
(„neišvaizdžias“) pakuotes ir 2012 m. rugsėjo mėn. laimėjo teismo bylą prieš tabako 
bendroves.  Naujoji Zelandija pareiškė, kad ji paseks Australijos pavyzdžiu, o JK vyriausybė 
šiuo metu konsultuojasi dėl šios priemonės.  Tačiau daug kitų šalių lenkia ES kalbant apie 
tabako kontrolės teisės aktus. Šešiasdešimt trijose šalyse reikalaujama naudoti vaizdinius 
įspėjimus. Brazilijoje buvo uždrausta naudoti visų rūšių kvapiąsias medžiagas ir kitus priedus, 
taip padarė ir Kanada, ji neuždraudė tik mentolio. JAV uždraudė naudoti visas būdingo kvapo 
ar skonio medžiagas, išskyrus mentolį. Brazilijoje rūko šiek tiek mažiau nei 15 proc. 
gyventojų, tai per pusę mažiau nei ES vidurkis. Kanados (17 proc.) ir JAV (18,9 proc.) 
rodikliai taip pat gerokai mažesni nei ES.

Pagrindiniai direktyvos projekte siūlomi pakeitimai

Sudedamosios dalys.  Pagrindinė mintis persvarstant TGD yra tai, kad tabako gaminių 
išvaizda ir skonis turėtų būti tokia, koks yra tabakas. Taigi pasiūlyme draudžiama viskas, kas 
apibūdinama kaip būdingo kvapo ar skonio elementai cigaretėse, cigaretėms sukti skirtame 
tabake ir bedūmiuose tabako gaminiuose. Būdingo kvapo ar skonio gaminiai yra šokolado, 
vaisių ar mentolio tabako gaminiai. Draudžiama naudoti ir kitus priedus, pvz., vitaminus, dėl 
kurių galėtų susidaryti įspūdis, kad gaminys naudingas ar ne toks žalingas sveikatai.  
Pasiūlyme neuždraudžiami priedai, kurie, laikoma, yra būtini tabako gamybai, ir draudimas 
naudoti būdingo skonio ar kvapo medžiagas netaikomas cigaretėms, cigarinėms, pypkių 
tabakui ir kaljanams, kol juos ir toliau naudoja daugiausiai vyresnio amžiaus rūkantieji. 
Pranešėja pritaria visoms šioms priemonės, tačiau jai kelia susirūpinimą naujausios jaunimo 
naudojimosi kaljanais tendencijos, ir ji norėtų, kad Komisija atidžiai stebėtų šį reiškinį.

Ženklinimas ir pakuotės. Teisės akto projekte nustatomas reikalavimas vartoti kombinuotus 
vaizdinius ir tekstinius įspėjimus, kurie užimtų 75 proc. visų cigarečių ir cigaretėms sukti 
skirto tabako pakelių priekinės ir užpakalinės dalies.     Komisija nesiūlo visiškai standartinių 
pakuočių kaip Australijoje, tačiau palieka valstybėms narėms laisvę pagal nacionalinę teisę 
visiškai suvienodinti tas pakelio dalis, kurios nereglamentuojamos direktyvoje. Pasiūlyme taip 
pat draudžiama vartoti daug elementų, kurie galėtų suklaidinti žmones kalbant apie gaminius: 
apibūdinimus „plonos cigaretės“, „natūralus“, „ekologiškas“ ir klaidinančias spalvas. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turėtų būti mažiausiai 20 cigarečių. Taikant šias priemones 
būtų uždrausta naudoti lūpdažių (kvepalų buteliuko) formos pakelius. Siūloma nustatyti, kad 
mažiausias cigaretėms sukti skirto tabako maišelio dydis būtų 40 g. Pranešėja pritaria visoms 
šioms priemonėms, tačiau cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako atveju siūlo siekti dar 
daugiau: ji siūlo tokios formos standartizaciją, kurią taikant nuo pakuočių būtų pašalinti 
akivaizdūs prekių ženklai. Šis pasiūlymas neapima tiek, kiek Australijos įstatymu, pagal kurį 
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nustatomos standartinės visų tabako gaminių pakuotės, nes jis taikomas tik cigaretėms ir 
cigaretėms sukti skirtam tabakui – taip gaminiai, dažniausiai naudojami siekiant, kad 
jaunimas pradėtų rūkyti.

Šis skyrius taip pat apima daug sugriežtintų nuostatų dėl atsekamumo ir saugumo siekiant 
išspręsti neteisėtos prekybos cigaretėmis problemą. Priemonės apima unikalius 
identifikatorius ant kiekvieno pakelio ir visų cigarečių pardavimo stebėjimo ir sekimo 
sistemą. Pranešėja pritaria visoms šioms priemonėms ir taip pat pateikė pakeitimų, kad 
padidėtų kovos su klastojimu saugumas ir būtų užtikrinta, kad pavienius pakelius būtų galima 
atsekti ir tada, kai jie supakuoti dideliais paketais.  

Oraliniam vartojimui skirtas tabakas
Oraliniam vartojimui skirto tabako (oralinio tabako) pardavimo apribojimai paliekami galioti 
ir naujame teisės akte. Pranešėja pritaria tokiai pozicijai.

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais
Tabako gaminių pardavimas internetu yra naujas reiškinys, taigi jam netaikoma dabartinė 
TGD. Atrodo, kad esama nedaug paskatų teisėtai pardavinėti cigaretes internetu, nes 
mokesčius turi mokėti pardavėjas pardavimo šalyje. Pirkėjai negali pasinaudoti mokesčių 
skirtumais. Dėl to Komisija savo poveikio vertinime daro išvadą, kad paprastai internete 
parduodant tabako gaminius nesilaikoma TGD (pvz., turint mintyje įspėjimus apie grėsmę 
sveikatai ir sudedamąsias dalis). Be to, yra problemų, susijusių su amžiaus patikros 
sistemomis ir neteisėta internetine reklama. TKPK ragina uždrausti parduoti tabako gaminius 
internete ir devynios valstybės narės jau nustatė tokį draudimą. Dėl to Komisija siūlo naują 
reglamentavimo sistemą, tačiau pranešėja mano, kad geriausia ir aiškiausia politinė priemonė 
būtų uždrausti šį verslą.  Pranešėja taip pat susirūpinusi dėl bendrovių, kurios nemokamai 
dalija cigarečių pavyzdžius internetu, ir siūlo uždrausti šią veiklą.  

Naujų kategorijų tabako gaminiai
Komisija siūlo pranešimų apie naujų kategorijų tabako gaminius teikimo sistemą, kad būtų 
užtikrinta bet kokių naujų kategorijų gaminių atitiktis direktyvai, tačiau palieka valstybėms 
narėms galimybę nustatyti leidimų išdavimo prieš pateikiant gaminius rinkai sistemą.   
Pranešėja mano, kad turėtų būti įprasta reikalauti išankstinio visų naujų kategorijų tabako 
gaminių pateikimo rinkai leidimo ir atitinkamai pateikė pakeitimų.

E. cigaretės
Dabartinė TGD netaikoma nikotino turintiems gaminiams, tačiau dabar juos siūloma įtraukti į 
naujos direktyvos taikymo sritį. Pagrindinis įvykis nuo 2001 m. buvo tai, kad rinkai buvo 
pateiktos elektroninės arba e. cigaretės, kurių rinka auga. Nėra bendro ES lygmens požiūrio į 
e. cigarečių reglamentavimą. Šiuo metu tik 2 valstybės narės turi specialiai tam skirtus teisės 
aktus, tačiau maždaug pusėje valstybių narių nikotinas dėl savo funkcijų laikomas vaistu, 
Taigi techniniu požiūriu e. cigaretės gali būti parduodamos tik tuo atveju, jeigu patvirtinama, 
kad jos yra vaistai – kaip ir kiti metimo rūkyti gaminiai. Kitose valstybėse narėse specialių 
reglamentuojamųjų aktų nėra, e. cigaretėms taikoma Direktyva dėl bendros gaminių saugos. 
Per praėjusius metus buvo pateikti devyni RAPEX sistemos įspėjimai. Apie e. cigaretės, 
kurios nepatvirtintos kaip vaistai, negalima teigti, kad jos padeda mesti rūkyti.  Šiuo metu 
JAV rengiami įstatymai dėl e. cigarečių reglamentavimo pagal teisės aktus dėl tabako gaminių 
kontrolės. 
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Komisija siūlo taikyti dvejopą požiūrį reglamentuojant e. cigaretes ir kitus gaminius, kuriuose 
yra nikotino. Produktai, kuriuose nikotino kiekis viršija tam tikrą nustatytą kiekį, įskaitant ir 
daugumą e. cigarečių, turėtų būti patvirtinami kaip vaistai. Tuos gaminius, kurių kiekis 
neviršija ribos, būtų leidžiama teikti rinkai su įspėjimu apie grėsmę sveikatai.

Tabako ekspertų nuomonės e. cigarečių klausimu skiriasi. Esama bendro sutarimo, kad reikia 
geresnio reglamentavimo, tačiau kyla klausimų, ar e. cigaretės būtų naudingas pakaitalas 
esamiems rūkantiesiems ir padėtų sumažinti žalą, ar tai paprasčiausiai tik būdas, kad 
rūkantieji ir toliau rūkytų, nes gautų nikotino zonose, kuriose neleidžiama rūkyti, ar tai tik 
dingstis siekiant tokiu gaminiu pritraukti naujų vartotojų, kurie taptų priklausomi nuo nikotino 
ir galbūt tabako. Taip pat nerimaujama, kad dėl e. cigarečių rūkymas vėl taptų įprastu 
reiškiniu. Pranešėja paprašė, kad Parlamento tarnybos atliktų tyrimus, kad būtų galima 
išnagrinėti duomenis apie e. cigaretes, ir pateiks šios srities pasiūlymų, kai bus atlikti tyrimai 
ir kai pasikonsultuos su kolegomis ir ekspertais.

Žoliniai rūkomieji gaminiai 
Šiems gaminiams dabartinė TGD netaikoma, įvairiose šalyse jie reglamentuojami skirtingai. 
Dažnai manoma, kad žolinės cigaretės nekenksmingos ar bent jau tikrai mažiau kenksmingos 
nei tabakas. Tačiau esama įrodymų, kad jas vartoti rizikinga, taigi Komisija siūlo taikyti šiems 
gaminiams ženklinimo sistemą ir pranešėja tam pritaria.
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PRIEDAS

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


