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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tabako gaminių direktyva (2001/37/EB) buvo patvirtinta 2001 m., ja buvo siekiama 
reguliuoti cigaretes ir tabako gaminius ir prisidėti prie rūkančiųjų skaičiaus Europos 
Sąjungoje mažinimo. Pagrindinės reguliuojamos sritys yra: įspėjimai apie žalą sveikatai, 
priemonės, susijusios su sudedamosiomis dalimis ir tabako gaminių apibrėžtimis, dervų, 
nikotino arba anglies monoksido didžiausias leidžiamas kiekis dūmuose. Tačiau dėl mokslo 
pažangos ir rinkos pokyčių, pastebėtų per pastaruosius dešimt metų nuo direktyvos 
patvirtinimo, reikia ją atnaujinti. Juo labiau, kad atsižvelgiant į skirtingus direktyvos 
įgyvendinimo valstybėse narėse lygius būtina ją atnaujinti ir taip užtikrinti sklandų vidaus 
rinkos veikimą.

Nuomonės referentė palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą ir remia jo bendrus 
tikslus, t. y. valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako ir susijusių gaminių 
suderinimą tokiose srityse, kaip ženklinimas ir pakuotės, sudedamosios dalys ir t. t., siekiant 
palengvinti tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos veikimą ir vadovaujantis aukštu 
sveikatos apsaugos lygiu. ir vadovaujantis aukštu sveikatos apsaugos lygiu.

Taigi nuomonės referentė remia pakuočių vidaus rinkoje suderinimą, nes dabar valstybės 
narės negali veiksmingai pritaikyti savo teisės aktų prie naujų pokyčių. Todėl turėtų būti 
numatyti didesni įspėjimai apie žalą sveikatai nei galiojančioje direktyvoje.

Nors nuomonės referentė tvirtai remia vieną iš Komisijos pasiūlymo tikslų – užtikrinti 
sveikatos apsaugą, ji siūlo keletą pakeitimų, skirtų vidaus rinkos veikimui pagerinti. 
Nuomonės referentė įtraukia sąvoką „esminis priedas“ ir paaiškina nuostatas, susijusias su 
galimybe šiuos priedus naudoti, jeigu jie būtini gamybos procesui. Be šio paaiškinimo 
Europos gamintojams būtų užkirstas kelias gaminti tabako gaminius, nes Komisija numatė 
visiškai uždrausti būdingo kvapo priedus, net jeigu šie priedai būtini gamybos procesui. Be to 
nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad neturėtų būti daroma išimčių tam tikrų tabako 
gaminių sudedamosioms dalims. Siekiant užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems tabako 
gaminiams ir vengti rinkos susiskaidymo, nereikėtų tam tikriems tabako gaminiams skirti 
pirmenybės.

Nėra jokių įtikinamų duomenų, kad pats cigaretės diametras, neatsižvelgiant į konkretų tam 
tikro diametro cigarečių reklamavimą, būtų lemiamas veiksnys pradėti rūkyti jauname 
amžiuje. Todėl nuomonės referentė siūlo nereglamentuoti minimalaus cigarečių dydžio. 
Nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad vartotojams turi būti sudaryta galimybė pagrįstai 
rinktis. Todėl nepriklausomai nuo cigaretės dydžio gaminiai turėtų būti pateikiami suderintose 
pakuotėse, kurių rašytiniai ir vaizdiniai įspėjimai visiškai informuotų apie tabako gaminių 
naudojimo pasekmes sveikatai. Nuomonės referentė mano, kad priemonė taikyti cigarečių 
diametro apribojimus neproporcinga ir kad tikslo išvengti klaidinančių išvadų būtų galima 
geriau pasiekti ant pakuotės nurodant tinkamą informaciją, įskaitant rašytinius ir vaizdinius 
įspėjimus. 

Kadangi 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti iki 18 metų, pagrindinis dėmesys pasiūlyme 
atkreiptas į tai, kaip riboti vaikų ir jaunimo galimybes gauti tabako gaminių. Nuomonės 
referentė mano, kad nereikėtų leisti tabako gaminių tarpvalstybinės nuotolinės prekybos, nes 
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nėra galimybės veiksmingai patikrinti pirkėjų amžiaus. Todėl kyla nuolatinis pavojus, kad 
tabako gaminius gali nusipirkti nepilnamečiai. 

Gaminiuose, kuriose yra nikotino, pavyzdžiui, elektroninėse cigaretėse, yra toksinių cheminių 
medžiagų ir tabakui būdingų komponentų, kurie, kaip įtariama, pavojingi vartotojui. Be to 
atlikus šios srities tyrimus matyti, kad elektroninių cigarečių kapsulėse, pažymėtose kaip 
neturinčiose nikotino, daugeliu atveju buvo rastas nedidelis kiekis nikotino. Todėl turėtų būti 
kontroliuojami visi gaminiai, kuriuose yra nikotino. Kitaip į rinką galėtų patekti gaminiai, 
kuriuose nikotino koncentracija yra tik šiek tiek mažesnė nei pasiūlyta riba. Kaip jau 
nurodyta, svarbi ne tik nikotino koncentracija, bet ir visos sumaišytos medžiagos. Vartotojai 
taip pat nurodo, kad elektronines cigaretes jie naudoja norėdami mesti rūkyti, taigi jos 
suvokiamos kaip vaistai. Todėl nuomonės referentė siūlo duoti leidimus prekiauti gaminiais, 
kuriuose yra nikotino, pagal direktyvą dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus (2001/83/EB).

Kadangi siūloma direktyva padarys didesnį poveikį kai kurioms rinkoms, nuomonės referentė 
laikosi nuomonės, kad reikia nustatyti ilgesnį pereinamąjį laikotarpį tabako gaminiams, 
gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir žoliniams rūkomiesiems gaminiams.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad valstybės narės ir Komisija galėtų 
vykdyti savo reguliavimo funkcijas, būtina 
išsami informacija apie sudedamąsias dalis 
ir išrūkas, kad būtų galima įvertinti tabako 
gaminių toksiškumą, priklausomybės 
sukėlimo gebą, patrauklumą ir pavojų 
sveikatai, susijusį su tokių gaminių 
vartojimu. Todėl pranešimų apie 
sudedamąsias dalis ir išrūkas prievolės 
turėtų būti dar kartą patvirtintos. Tai dera 
su Sąjungai keliamu įpareigojimu užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

(12) kad valstybės narės ir Komisija galėtų 
vykdyti savo reguliavimo funkcijas, būtina 
išsami informacija apie sudedamąsias dalis 
ir išrūkas, kad būtų galima įvertinti tabako 
gaminių patrauklumą, priklausomybę,
toksiškumą ir pavojų sveikatai, susijusį su 
tokių gaminių vartojimu. Todėl pranešimų 
apie sudedamąsias dalis ir išrūkas prievolės 
turėtų būti dar kartą patvirtintos, bet
neturėtų sudaryti nereikalingos ir 
neproporcingos naštos, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms. Tai dera su Sąjungai 
keliamu įpareigojimu užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos apsaugos lygį;

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu sutvirtinti pranešimų prievolę, tačiau juose išsami informacija turi būti 
nurodyta ne tik valstybėms narėms ir Komisijai ir jie neturėtų būti nereikalinga ir 
neproporcinga našta, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nustačius visoms valstybėms narėms bendrą elektroninį formatą, bus lengviau teikti 
pranešimus. Tai turėtų būti naudinga MVĮ.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminių draudimas nereiškia draudimo 
naudoti atskirų priedų apskritai, bet 
įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar 
priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų 

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

būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų 
būti leidžiama naudoti net jeigu dėl jų 
atsiranda būdingas kvapas ar skonis, jeigu 
šie priedai būtini gamybai. Komisija turėtų 
nustatyti vienodas nuostatų dėl būdingų 
kvapų ar skonio įgyvendinimo sąlygas. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų naudoti 
nepriklausomas tyrimų grupes, kurios 
padėtų priimti tokius sprendimus. Taikant 
direktyvą skirtingų veislių tabakui neturėtų 
būti taikomos diskriminuojamos nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 6 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 4
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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkos požiūriu nereikėtų kai kuriems tabako gaminiams teikti pirmenybės kitų 
gaminių atžvilgiu.
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Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 12 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 6
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 

(30) tarpvalstybinė nuotolinė tabako 
prekyba sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
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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;

pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. Todėl 
tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako 
gaminiais turėtų būti uždrausta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 16 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Visus gaminius, kuriuose yra 

(34) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus42, numatyta teisinė sistema, siekiant 
įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, 
kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose 
yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią 
reglamentavimo sistemą. Registruojant 
atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame 
produkte. Visus gaminius, kuriuose yra 
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nikotino ir jo kiekis yra lygus arba viršija 
nikotino kiekį tokiuose gaminiuose, kurie 
buvo anksčiau registruoti pagal Direktyvą 
2001/83/EB, reglamentuojant pagal tą patį 
teisinį pagrindą, teisinė padėtis taptų 
aiškesnė, būtų pašalinti nacionalinių teisės 
aktų skirtumai, būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra 
nikotino ir naudojamų metimo rūkyti 
tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. Tai 
neturėtų pažeisti galimybės kitiems 
gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, 
taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

nikotino, reglamentuojant pagal tą patį 
teisinį pagrindą, teisinė padėtis taptų 
aiškesnė, būtų pašalinti nacionalinių teisės 
aktų skirtumai, būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra 
nikotino ir naudojamų metimo rūkyti 
tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. Tai 
neturėtų pažeisti galimybės kitiems 
gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, 
taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu 
įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos atitinkamo 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) turėtų būti priimtos gaminių, 
kuriuose yra nikotino ir jo yra mažiau nei 
šioje direktyvoje nustatyta riba, 
ženklinimo nuostatos atkreipiant vartotojų 
dėmesį į galimą pavojų sveikatai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos atitinkamo 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis
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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 labiau
priklausomybę sukeliančių gaminių, 
nustatymo, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos atitinkamo straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 10
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, 
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 

(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, 
visų pirma dėl nustatymo, ar tabako 
gaminys yra būdingo kvapo ar skonio, 
metodikos, nustatyti didžiausią leidžiamą 
sudedamųjų dalių, kurios didina
toksiškumą, priklausomybę arba 
patrauklumą, kiekį gaminiuose, 
reglamentuoti įspėjimų apie žalą sveikatai 
naudojimą, unikalius identifikatorius ir 
saugumo elementus ženklinime ir 
pakuotėse ir nustatyti pagrindinius sutarčių 
su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis 
dėl duomenų saugojimo elementus. Labai 
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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;

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;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos atitinkamo 3 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tarpvalstybinę nuotolinę prekybą
tabako gaminiais;

d) tarpvalstybinės nuotolinės prekybos
tabako gaminiais draudimą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 16 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) „esminis priedas“ – sudedamoji dalis, 
būtina tabako gaminių gamybos procesui;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant paaiškinti siūlomos direktyvos 6 straipsnį reikia nurodyti „esminio priedo“ apibrėžtį.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) amžiaus patikros sistema –
kompiuterinė sistema, kuri 
vienareikšmiškai patvirtina vartotojo 
amžių elektronine forma pagal 
nacionalinius reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 16 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25) pateikimas rinkai – gaminių 
pristatymas Sąjungoje esantiems 
vartotojams už mokestį ar nemokamai, 
įskaitant nuotolinį pardavimą;
tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atveju 
gaminys laikomas pateikiamu rinkai 
valstybėje narėje, kurioje yra vartotojas;

25) pateikimas rinkai – bet koks gaminių 
pristatymas platinimui, vartojimui arba 
naudojimui Sąjungoje už mokestį ar 
nemokamai, įskaitant nuotolinį pardavimą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 16 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 1 dalyje nustatytas didžiausias leidžiamas medžiagų kiekis dūmuose rinkai 
tiekiamų arba valstybėse narėse gaminamų cigarečių dūmuose, taigi jis daro tiesioginį 
poveikį siūlomai direktyvai. Todėl didžiausias leidžiamas medžiagų kiekis dūmuose yra 
esminis teisės akto elementas ir visi jo pakeitimai turi būti vykdomi taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nedraudžia naudoti 
priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, 
kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, 
net, jeigu esminiai priedai suteikia
gaminiui būdingo kvapo ar skonio.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą direktyvą reikėtų leisti naudoti priedus, būtinus tabako gaminių gamybos 
procesui; todėl tai turėtų būti aiškiai išdėstyta tekste.

Pakeitimas 17
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 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti vienodas taisykles dėl 
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tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo 
sritį. Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 21 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

procedūrų, pagal kurias nustatoma, ar 
tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo 
sritį.

Or. en

Pagrindimas

Toliau taisyklės turėtų būti rengiamos ir nustatomos deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo 
aktais. Pastarieji gali būti naudojami siekiant įgyvendinti jau nustatytas taisykles.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą direktyvą reikėtų leisti naudoti priedus, būtinus tabako gaminių gamybos 
procesui; todėl tai turėtų būti aiškiai išdėstyta tekste.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 
ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Komisijai 

Išbraukta.
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suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems tabako gaminiams ir vengti rinkos 
susiskaidymo išimtis reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą 
ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie 
grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti 
nenutrinamais aiškiai matomais 
spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, 
be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, 
stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo 
elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, 
maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone 
arba vienetinio pakelio dangteliu.

3. Įspėjimai apie žalą sveikatai turi būti 
atspausdinti nenutrinamais aiškiai 
matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir 
nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, 
kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo 
ženklais, saugumo elementais ar bet kokio 
tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, dėžute ar 
kita priemone arba vienetinio pakelio 
dangteliu.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į grafinį vientisumą ir matomumą jau nurodyta 23 konstatuojamoje dalyje, todėl 
šiame straipsnyje tikslo kartoti nereikia.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti šiame straipsnyje nurodytų 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, 
formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant 

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



PE508.048v01-00 16/31 PA\931507LT.doc

LT

šrifto tipą ir fono spalvą.

Or. en

Pagrindimas

8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas 
spausdinamas ant vienetinių pakelių šoninių paviršių ir kad informacinis pranešimas 
spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa matomas atidarant cigaretėms sukti skirto tabako 
vienetinį pakelį. Įspėjimų apie žalą sveikatai formatas taip pat apibrėžtas 9 straipsnyje. Todėl 
reikėtų neleisti įspėjimų apie žalą sveikatai vietos ir formato nustatyti deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) būti atgaminami pagal formatą, 
išdėstymą, dizainą ir proporcijas, 
nurodytus Komisijos pagal 3 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie aspektai jau apibrėžti 9 straipsnio 3 dalyje, todėl nuostata kartojasi.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudarys ir pritaikys šio straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų vaizdinių 
įspėjimų biblioteką, atsižvelgdama į 
mokslo ir rinkos pokyčius;

b) iki ...* sudarys ir po to prireikus 
pritaikys šio straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų vaizdinių įspėjimų biblioteką, 
atsižvelgdama į mokslo ir rinkos pokyčius;

__________________

*OL: prašom įrašyti datą – šeši mėnesiai 
po šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą 9 straipsnio įgyvendinimą, reikia nustatyti terminą, iki kurio 
Komisija turi sudaryti vaizdinių įspėjimų biblioteką.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) nustatys įspėjimų apie žalą sveikatai 
išdėstymą, dizainą ir rotaciją;

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ant vienetinio rūkomojo tabako pakelio ir ant išorinės 
pakuotės pateikiami kombinuoti įspėjimai apie žalą sveikatai. Be to 9 straipsnio 1 dalyje taip 
pat apibrėžtas jų formatas ir proporcijos.  Taigi reikėtų neleisti jų formato, vietos ir 
proporcijų nustatyti deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 3 dalyje nustatyta bendra nuostata, kuria užtikrinamas įspėjimų apie žalą 
sveikatai grafinis vientisumas ir matomumas, taigi jie yra teisėkūros procedūra priimto akto 
esminiai elementai ir bet koks nukrypimas nuo jų turi būti nurodytas teisėkūros procedūra 
priimame akte. 
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Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti 1 dalyje nurodytą 
išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia 
aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant naujas prievoles, susijusias su atitinkamais tabako gaminiais, daromas poveikis 8–
10 straipsniams;  todėl jie turėtų likti teisės aktų kūrėjo kompetencijoje ir juos būtų galima 
keisti taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų 
sveikatai ir sukelia priklausomybę

Šis tabako gaminys kenkia jūsų sveikatai ir 
sukelia priklausomybę

Or. en

Pagrindimas

Gaminys arba kenkia sveikatai, arba ne. Įspėjimas apie gaminio žalą turi būti aiškus.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami tekstai, 
simboliai, vardai, prekių ženklai, 

2. Draudžiamais elementais ir požymiais
gali būti laikomi tekstai, simboliai, vardai, 
prekių ženklai, metaforiniai ar kiti ženklai, 
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metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios 
spalvos, intarpai ar kita papildoma 
medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, 
lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir 
apvalkalai, arba susiję su pačio tabako 
gaminio forma elementai, taip pat kiti 
nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 
mm skersmens cigaretės laikomos 
klaidinančiomis.

klaidinančios spalvos, intarpai ar kita 
papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, arba 
susiję su paties tabako gaminio forma 
elementai, taip pat kiti nepaminėti 
elementai.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių sąsajų tarp cigarečių, kurių diametras mažesnis kaip 7,5 mm, ir pradėjimo rūkyti 
nėra. Ne cigaretės diametras, o simboliai, metaforos, tekstai ir t. t. klaidinamai vaizduojami 
gaminiai ir taip lemiama klaidinama nuomonė apie tam tikrą teigiamą gaminio poveikį. 
Tarybos direktyvoje 2011/64/ES cigaretės apibrėžtos pagal ilgį, ne pagal diametrą. 

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
stačiakampio gretasienio pavidalo formos. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako 
pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. 
stačiakampės kišenės formos pakelis su 
užveriamuoju dangteliu. Kapšelio 
užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 
proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

1. Vienetinis cigarečių pakelis turi būti 
aštriabriaunio stačiakampio gretasienio 
pavidalo formos. Vienetinis cigaretėms 
sukti skirto tabako pakelis turi būti 
kapšelio formos, t. y. stačiakampės kišenės 
formos pakelis su užveriamuoju dangteliu. 
Kapšelio užveriamasis dangtelis turi dengti 
bent 70 proc. pakelio priekinės pusės. 
Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti 
ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio 
cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje 
esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis 
kaip 40 g.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išspręsti neaiškumus dėl pakelio briaunų reikia nurodyti aiškų reikalavimą.
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Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ir forma, ir dydis aiškiai apibrėžti pačiame teisėkūros procedūra priimtame akte 
(stačiakampio gretasienio forma, pakuotės priekinio ir galinio paviršiaus 75 proc. išorės 
ploto užima įspėjimas apie grėsmę sveikatai, nurodytas jo aukštis, plotis ir t. t.). Tolesnis 
žingsnis būtų visiškas teisės aktų suderinimas, šį sprendimą gali priimti tik teisės aktų 
rengėjas.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio 
gretasienio arba cilindro pavidalo forma 
yra privaloma kitų nei cigaretės ir 
cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Cigarečių pakelio forma ir vienetinio cigaretėms sukti skirto tabako pakelio forma apibrėžta 
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siūlomos direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje; todėl kitų tabako gaminių (ne cigarečių ir 
vienetinio cigaretėms sukti skirto tabako) pakuotės forma turi taip pat būti nustatoma taikant 
įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai iki ...* priimti deleguotuosius 
aktus dėl:

__________________

*OL: prašom įrašyti datą – dvyliką 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti terminą, iki kurio Komisija turi apibrėžti pagrindinius sutarties elementus, 
techninius standartus, susijusius su unikaliais identifikatoriais, ir saugumo elementus, kad 
būtų užtikrintas tinkamas 14 straipsnio įgyvendinimas.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) nustatyti saugumo elementų techninius 
standartus ir elementų galimą rotaciją.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas dėl siūlomo direktyvos 14 straipsnio 9 dalies įžanginės dalies formuluotės
pakeitimo.
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Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Komisijai pagal 22 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus ir pritaikyti 
saugumo elementų techninius standartus 
prie mokslo, rinkos ir technikos pokyčių.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas dėl  siūlomo direktyvos 14 straipsnio 9 dalies įžanginės dalies pakeitimo.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
III skyriaus antra antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oraliniam vartojimui skirtas tabakas Tabako produktai be dūmų

Or. en

Pagrindimas

Oraliniam vartojimui skirtas tabakas priklauso tabako produktų be dūmų kategorijai, todėl 
siekiant atsižvelgti į šių dviejų terminų santykį, reikėtų pakeisti skyriaus pavadinimą.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įpareigoja mažmeninės 
prekybos vietų subjektus, numatomus 
įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą 
Sąjungoje esantiems vartotojams, 
registruotis valstybės narės, kurioje 

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą tabako gaminiais
Sąjungoje esantiems vartotojams.
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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:

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš direktyvos siūlomų tikslų – riboti vaikų ir jaunimo prieigą prie tabako gaminių. 
Sudarius galimybę prekiauti internetu, nebus užtikrinta, kad šio tikslo būtų pasiekta.

Pakeitimas 37
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

Pakeitimas 38
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
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Pakeitimas 39
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

Pakeitimas 40
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

Pakeitimas 41
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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pakeitimas 42
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

Pakeitimas 43
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 

Išbraukta.
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mažmeninės prekybos vieta priklauso 
tabako gaminių gamintojui.

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra 
nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik 
tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2001/83/EB:

1. Gaminiai, kuriuose yra nikotino, gali 
būti pateikiami rinkai tik tada, jeigu jų 
leidimas suteiktas pagal Direktyvą 
2001/83/EB.

Or. en

Pagrindimas

Iš tyrimų matyti, kad elektroninėse cigaretėse yra cheminių medžiagų ir sudedamųjų dalių, 
kurios kelia pavojų vartotojams. Todėl turėtų būti kontroliuojami visi gaminiai, kuriuose yra 
nikotino. Kitaip į rinką galėtų patekti gaminiai, kuriuose nikotino koncentracija yra tik šiek 
tiek mažesnė nei pasiūlyta riba. Svarbi ne tik nikotino koncentracija, bet ir visos sumaišytos 
medžiagos. Vartotojai taip pat nurodo, kad elektronines cigaretes jie naudoja norėdami mesti 
rūkyti, ir mano, kad jos yra vaistai, todėl leidimai prekiauti jomis turėtų būti suteikiami pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
gaminiai, kuriuose yra nikotino, nebūtų 
parduodami asmenims, jaunesniems nei 
amžius, nuo kurio leidžiama pirkti tabako 
gaminius.

Or. en
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Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gaminiai, kuriuose nikotino kiekis 
viršija 2 mg viename vienete, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminiai, kurių naudojimas pagal 
numatytą paskirtį sukelia vidutinę 
maksimalią piko metu koncentraciją 
plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino 
mililitre.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą 
nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir rinkodaros leidimus, suteiktus 
dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal 
Direktyvą 2001/83/EB.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos 
ribos, pakuotės turi būti toks įspėjimas 
apie grėsmę sveikatai:

Išbraukta.

Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:

Išbraukta.

a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
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b) padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, 
kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis 
padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose 
yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių 
reikalavimus prie mokslo ir rinkos 
pokyčių ir priimti reikalavimus dėl 
įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, 
formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir 
juos pritaikyti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
24 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, 
neatitinkančius šios direktyvos 
reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų 
leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 
36 mėnesiai po įsigaliojimo]:

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia duoti daugiau laiko, kad jos galėtų prisitaikyti prie pokyčių, nes 
direktyva darys didesnį poveikį tam tikroms valstybėms narėms, jų bendrovėms, visų pirma, 



PE508.048v01-00 30/31 PA\931507LT.doc

LT

mažoms ir vidutinėms įmonėms ir žemdirbiams.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminius, kuriuose nikotino yra mažiau 
nei 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta ribinė 
vertė;

b) gaminius, kuriuose yra nikotino;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomos direktyvos 18 straipsnio pakeitimu.
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PRIEDAS. SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ PAREIŠKIMŲ SĄRAŠAS1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Šis sąrašas yra nebaigtinis.


