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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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. 
Nustačius, kad privaloma išvardyti 
pavojingas ar galimai pavojingas
sudedamąsias dalis, būtų sudaryta 
galimybė visuomenei teikti skaidresnę 
informaciją apie žalingą poveikį ir būtiną 
užtikrinti tabako gaminių sudėtį ir 
deramai atsižvelgti į tabako gaminių 
gamintojų komercinės ir intelektinės 
nuosavybės teises, taip pat užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų pagal PPO sutartis, 
nuostatas dėl techninių prekybos kliūčių 
(TPK) ir sutartis dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, kurie pasižymi 
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nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, 
daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta 
mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, 
net jei rūkymo paplitimas apskritai 
mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako 
gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti 
jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti 
priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti 
aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir 
gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

vyraujančiu ne tabakui būdingu kvapu ar 
skoniu, t. y. yra kito nei tabakas kvapo ar 
skonio arba tradicinio, pvz., mentolio, 
kvapo ar skonio, kuris gali paskatinti 
pradėti vartoti tabaką arba paveikti 
vartojimo įpročius; 

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, išskyrus uostomąjį tabaką, 
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;

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 

(22) ženklinimo nuostatas taip pat reikia 
pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas 
išmetamas dervų, nikotino ir anglies 
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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;

monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių 
pakelių pasirodė esanti klaidinanti 
informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad 
tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos 
negu kitos. Labai svarbu iš anksto atlikti 
nepriklausomą tyrimą siekiant nustatyti, 
ar dideli kombinuoti įspėjimai apie žalą 
sveikatai yra veiksmingesni, nei vien 
tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti 
įspėjimai apie žalą sveikatai turėtų būti 
privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti 
spausdinami ant svarbių ir matomų pakelio 
paviršiaus dalių. Siekiant užtikrinti visų 
įspėjimų apie žalą sveikatai matomumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti nustatytas 
minimalus jų dydis;

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 

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie žalą
sveikatai vientisumą ir matomumą bei 
padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, 
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, 
„natūralus“ ar „ekologiškas.“ Jei pakuotė 
sudaro klaidingą įspūdį, kad cigaretės yra 
mažiau žalingos, būtina atitinkamai 
pritaikyti įspėjimus apie žalą sveikatai.
Komisija raginama atlikti mokslinį 
tyrimą, koks tikrasis šių gaminių poveikis 
tabako gaminių vartojimui;
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kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;

Pakeitimas 6

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, kovoti su neteisėta prekyba 
tabaku ir tabako gaminiais, ypač palei 
išorines Sąjungos sienas ir iš šalių, kurios 
nėra ES narės, ir kad būtų galima stebėti 
jų atitiktį šiai direktyvai ir geriau užtikrinti 
jos laikymąsi. Be to, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl saugumo elementų, skirtų 
individualiam autentiškumui patvirtinti,
nustatymo, kad būtų galima lengviau 
patikrinti gaminių autentiškumą. ES ir jos 
valstybės narės privalo imtis tinkamų 
priemonių ir tas priemones įgyvendinti, 
siekdamos kovoti su kontrabanda ir 
klastotėmis ir šiuo tikslu gerindamos 
gaminių tiekimo grandinės patikras bei 
taikydamos sankcijas nusikalstamiems 



AD\939393LT.doc 7/34 PE510.734v03-00

LT

tinklams;

Pakeitimas 7

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 prekyba 
tabako gaminiais ir prekyba tabako 
gaminiais internetu bei nemokamų tabako 
gaminių dalijimas reklamos sumetimais 
arba tabako gaminių platinimas su 
nuolaida sudaro palankesnes sąlygas 
jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia 
riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų 
tabako kontrolės teisės aktuose ir visų 
pirma šioje direktyvoje, laikymuisi, taigi 
tokia veikla turėtų būti uždrausta laikantis 
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 
(TKPK), kurios šalis yra ES, 
įgyvendinimo gairių.  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;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
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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 
prekyba jais bei jų vartojimas turėtų būti
apriboti, ypač pasitelkiant švietimą ir 
įpratimo rūkyti prevenciją. Todėl būtina 
stebėti pokyčius, susijusius su naujais
tabako gaminiais, jų gamybos būdu ir 
prekybos šiais gaminiais kanalais. Tabako 
gaminių gamintojams ir importuotojams 
turėtų būti nustatyta prievolė pranešti apie 
naujų kategorijų tabako gaminius, 
nepažeidžiant valstybių narių galių juos 
uždrausti arba leisti. Komisija turėtų stebėti 
raidą ir, praėjus penkeriems metams nuo 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę termino, pateikti ataskaitą siekiant 
įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies 
keisti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AD\939393LT.doc 9/34 PE510.734v03-00

LT

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;

valstybių narių tarpusavio prekybos 
apribojimu, taip pat jos turi atitikti PPO 
tarptautinius įsipareigojimus. Priimant 
griežtesnes nacionalines nuostatas reikia 
išankstinio pranešimo ir Komisijos 
pritarimo, atsižvelgiant į aukštą sveikatos 
apsaugos lygį, kurio siekiama įgyvendinant 
šią direktyvą;

Pagrindimas

ES turėtų laikytis savo įsipareigojimų, dėl kurių susitarė su savo prekybos partneriais.

Pakeitimas 10

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 
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;

(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 
PPO nuostatas ir netrukdytų visiškai 
įgyvendinti šią direktyvą. Todėl valstybės 
narės gali, pavyzdžiui, toliau palikti galioti 
arba priimti nuostatas, numatančias visiškai 
standartizuoti tabako gaminių, kurie nėra 
cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, pakuotes, su sąlyga, kad tos 
nuostatos neturi įtakos šios direktyvos 
visapusiškam taikymui ir yra suderinamos 
su Sutartimi.  Jos taip pat turi būti 
suderinamos su PPO prisiimtais 
įsipareigojimais, ypač nustatytais 
Sutartimi dėl techninių prekybos kliūčių 
(TPK), sutartimis dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba (angl. TRIPS), taip pat 
įsipareigojimais, prisiimtais laikantis 
dvišalių prekybos ir investicijų susitarimų, 
į kuriuos paprastais įtrauktos išimtys, 
taikomos visuomenės sveikatos 
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klausimais. Iš šių nuostatų turėtų būti 
sudaryta priemonė, papildanti kovos su 
gaminių, kuriems skirta ši direktyva, 
klastojimu priemones. 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;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) valstybės narės atitinkamai papildo 
šios direktyvos teisines nuostatas bet 
kokiomis priemonėmis, kuriomis siekiama 
apsaugoti Europos Sąjungos piliečių 
sveikatą. Valstybės narės, kurios gauna 
didelę naudą iš mokesčių ir rinkliavų, 
taikomų tabako gamybai ir pardavimui, 
pavyzdžiui, galėtų būti raginamos 
panaudoti šias įplaukas prevencijos ir 
informavimo kampanijoms žiniasklaidoje, 
skirtoms jaunimui ir mokykloms, 
finansuoti;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) dėl šios direktyvos neturėtų 
pablogėti žmonių, kurių pragyvenimo 
šaltinis susijęs su tabako auginimu 
Europoje ir kurie daugeliu atveju gyvena 
vietovėse, kurių padėtis nepalanki, 



AD\939393LT.doc 11/34 PE510.734v03-00

LT

gyvenimo sąlygos. Turint mintyje tai, kad 
šia direktyva siekiama vien tik skatinti 
atsisakyti tabako gaminių vartojimo, 
priimant bet kokius sprendimus dėl 
sudedamųjų dalių ir priedų turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į galimą socialinį 
ir ekonominį poveikį gyventojų, kurių 
pragyvenimas priklauso nuo tabako 
auginimo, grupėms. Europos tabako 
auginimo sektorius turėtų būti 
apsaugotas, nes šio sektoriaus gaminiai 
sudaro tik labai mažą ES suvartojamo 
tabako kiekio dalį ir tuo pat metu 
prisideda užtikrinant ekonominį 
stabilumą tam tikruose Europos 
regionuose, kuriuose galimybės auginti 
alternatyvius pasėlius ribotos. Tabako 
auginimo ES sumažinimas arba 
uždraudimas neturėtų poveikio vartojimo 
lygiui, tačiau dėl to padidėtų importas iš 
trečiųjų šalių ir suprastėtų kokybės 
standartai;

Pagrindimas

Tabako auginimo sektorius yra silpniausia tabako gamybos grandinės grandis, taigi būtina 
apsaugoti auginimo sektorių nuo nereikalingo ir perteklinio reguliavimo.

Pakeitimas 13

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;

Pakeitimas 14

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

fa) reikalavimą įdiegti tabako gaminių 
stebėjimo ir sekimo sistemą, kurios 
nekontroliuotų tabako pramonė, kad būtų 
galima užtikrinti patikimą tiekimo 
grandinę ir padėti aptikti nelegalią 
prekybą, užkirsti jai kelią ir už ją bausti;

Pakeitimas 15

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;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4) būdingas kvapas ar skonis – savitas 
vaisių ar saldumynų skonis, kurį sukelia 
kvapioji medžiaga ar kvapiųjų medžiagų
derinys ir kuris jaučiamas prieš vartojant 
arba vartojant tabako gaminį pagal 
numatytą paskirtį. Šios apibrėžties tikslais 
tabako ir mentolio skonis nelaikomas 
vaisių ar saldumynų skoniu;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
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2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) cigaras – tabako ritinėlis, vartojamas 
pridegtas ir išsamiau apibrėžtas 2011 m. 
birželio 21 d. Tarybos direktyvos 
2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam 
tabakui, struktūros ir tarifų 4 straipsnio 1 
dalyje;

6) cigaras arba cigarilė – tabako ritinėlis, 
vartojamas pridegtas, įskaitant mažą, ne 
didesnio negu 8 mm skersmens cigarą, ir 
išsamiau apibrėžtas 2011 m. birželio 21 d. 
Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, 
taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir 
tarifų 4 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) cigarilė – nedidelis cigaras, kurio 
skersmuo ne didesnis kaip 8 mm;

Išbraukta.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Mentolį dažniausiai vartoja vyresnio amžiaus suaugusieji, todėl jo draudimas neatitinka 
pagrindinio direktyvos tikslo – užkirsti kelią tam, kad jaunimas pradėtų rūkyti. Mentolio 
draudimas gali būti nesuderinamas su Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių 2 straipsnio 
2.2 dalimi, nes reikėtų numatyti mažiau ribojamųjų priemonių prekybai, o ne visišką 
uždraudimą.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

18) sudedamoji dalis – bet kuris priedas, 
esantis gatavame tabako gaminyje, 
įskaitant popierių, filtrą, rašalą, kapsules ir 
lipalus;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) regeneruotas tabakas – gaminys, 
gaunamas perdirbant įvairias tabako 
augalo dalis, susidariusias smulkinimo ir 
tabako produktų gamybos procese, 
naudojamas cigarams ir cigarilėms sukti 
kaip lakštai arba kaip atskiros pluošto 
dalys, kurios naudojamos kaip tabako 
mišinio, skirto cigaretėms ir kitiems 
tabako gaminiams, sudedamoji dalis;

Pakeitimas 22

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 

25) pateikimas rinkai – bet koks gaminių
tiekimas platinimui, vartojimui arba 
naudojimui Sąjungoje už mokestį ar 
nemokamai, įskaitant nuotolinį pardavimą;
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valstybėje narėje, kurioje yra vartotojas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) esminis aplinkybių pasikeitimas – tam 
tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, 
pypkių tabako, cigarų, cigarilių, 
parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau 
kaip 10 proc. bent 10 valstybių narių, 
apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis,
pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba 
atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių 
nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus 
išaugimas 5 procentiniais punktais bent 10 
valstybių narių, apskaičiuotas…[ši data bus 
įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal 
Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių 
vartojimo paplitimo tyrimų duomenis;

30) esminis aplinkybių pasikeitimas – tam 
tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, 
pypkių tabako, cigarų, cigarilių, 
parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau 
kaip 20 proc. 10 valstybių narių, kuriose 
pardavimų apimtys didžiausios,
apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis, 
pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba 
atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių 
nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus 
išaugimas 5 procentiniais punktais bent 10 
valstybių narių, apskaičiuotas…[ši data bus 
įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal 
Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių 
vartojimo paplitimo tyrimų duomenis;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės, laikydamosi 2 dalies 
nuostatų, draudžia pateikti rinkai tabako 
gaminius, kuriuose yra priedų, 
sukuriančių ar skleidžiančių nebūdingą 
tabakui arba mentoliui kvapą ir skonį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
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8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo 
tabako pakelio ir ant bet kokios išorinės 
pakuotės pateikiami kombinuoti įspėjimai 
apie žalą sveikatai, taip užtikrinant 
vartotojų teisę gauti pakankamai 
patikimos informacijos. Įspėjimai turi:

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios 
išorinės pakuotės priekinio ir galinio 
paviršiaus 50 proc. išorės ploto; 
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Ant viršutinio krašto atspausdinti įspėjimai apie žalą sveikatai yra tiek pat informatyvūs kaip 
ir atspausdinti ant apatinio krašto. Atspausdinus įspėjimą apačioje nedaromas poveikis 
atidarymo būdui, taigi laikoma, kad toks įspėjimas yra mažiau prekybą ribojantis (Sutarties 
dėl techninių prekybos kliūčių 2 straipsnio 2.2 dalis).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tuo atveju, jei skirti cigarečių 
vienetiniams pakeliams, atitikti šiuos 
matmenis:

Išbraukta.

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm,
ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bendro pobūdžio įspėjimas 
atspausdinamas ant labiausiai matomo 

Bendro pobūdžio įspėjimas atspausdinamas 
arba pritvirtinamas nepašalinamais 
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vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršiaus. I priede nurodyti 
tekstiniai įspėjimai keičiami rotacijos būdu 
užtikrinant, kad jie būtų pateikiami 
reguliariai. Šie įspėjimai spausdinami ant 
kito labiausiai matomo vienetinio pakelio ir 
bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus.

lipdukais ant labiausiai matomo vienetinio 
pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės 
paviršiaus. I priede nurodyti tekstiniai 
įspėjimai keičiami rotacijos būdu 
užtikrinant, kad jie būtų pateikiami 
reguliariai. Šie įspėjimai nurodomi ant kito 
labiausiai matomo vienetinio pakelio ir bet 
kokios išorinės pakuotės paviršiaus.

Pagrindimas

Reikėtų ir toliau naudoti nepašalinamus lipdukus ant cigarų, nes gamintojai naudoja 
tarptautiniu mastu standartizuotus pakelius, kurie pritaikomi pritvirtinant konkrečiai šaliai 
skirtus nepašalinamus įspėjimo lipdukus paskutiniu gamybos proceso etapu. Jeigu būtų 
uždrausti nepašalinami lipdukai, būtų sudaroma kliūčių tarptautinei prekybai.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) spausdinami baltame fone juodos 
spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. 
Norėdamos atitikti kalbos reikalavimus, 
valstybės narės gali nustatyti šrifto dydį, jei 
jų teisės aktuose nurodytas toks šrifto 
dydis, kad būtų užimta kuo didesnė 
reikalaujamam tekstui skirto ploto dalis;

a) spausdinami baltame fone juodos 
spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. 
Bendro pobūdžio įspėjimui gali būti 
naudojamas lipnus popierius, jeigu toks 
įspėjimas negali būti nuimtas. Norėdamos 
atitikti kalbos reikalavimus, valstybės narės 
gali nustatyti šrifto dydį, jei jų teisės 
aktuose nurodytas toks šrifto dydis, kad 
būtų užimta kuo didesnė reikalaujamam 
tekstui skirto ploto dalis;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ploto, kuriame tekstas turi būti 
spausdinamas, viduryje, lygiagrečiai su 
viršutiniu vienetinio pakelio ar bet kokios 
išorinės pakuotės kraštu;

b) ploto, kuriame tekstas turi būti 
nurodomas, viduryje, lygiagrečiai su 
viršutiniu vienetinio pakelio ar bet kokios 
išorinės pakuotės kraštu;
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nurodo kvapą, skonį, bet kokias 
kvapiąsias medžiagas ar kitus priedus 
arba jų nebuvimą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Iš vartotojų neturėtų būti atimama galimybė susipažinti su informacija apie gaminį, tačiau ši 
informacija neturi būti klaidinanti. Dėl mažiau prekybą ribojančių alternatyvių priemonių 
taikymo (pvz., uždraudžiant tik klaidinančius apibūdinimus) ši priemonė nesuderinama su 
Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių 2 straipsnio 2.2 dalimi.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Draudžiamiems elementams ir 
požymiams gali būti priskiriami simboliai, 
vardai, metaforiniai ar kiti ženklai, intarpai 
ar kita papildoma medžiaga, kaip antai 
prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, 
nutrinami elementai ir apvalkalai, taip pat 
kiti nepaminėti elementai.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 13 straipsnis Išbraukta.
Vienetinių pakelių išvaizda ir turinys
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.
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.
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.
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 
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esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje pateikiami pasiūlymai, kurie reiškia technines kliūtis prekybai ir nėra 
pagrįsti jokiais moksliniais įrodymais apie jų poveikį jaunimo pradėjimui rūkyti. Be to, 
cigarečių pakelio atidarymo būdas nei padidina, nei sumažina tendenciją rūkyti.

Pakeitimas 36

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

1. Siekdamos užtikrinti veiksmingą 
stebėseną ir identifikavimą valstybės narės 
reikalauja, kad visi vienetiniai pakeliai ir 
pakuotės, taip pat visos cigarečių išorinės 
pakuotės būtų ženklinami unikaliais, 
saugiais ir nepašalinamais atpažinties 
ženklais (toliau – unikalus atpažinties 
ženklas), pavyzdžiui kodais ar spaudais, 
arba šie ženklai būtų pakelių ar pakuočių 
dalis. 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 gaminiai pagaminti ne 
Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos 
prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai 
skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems 
gaminiams.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
unikalūs pakelių identifikatoriai būtų 
susiję su unikaliais identifikatoriais ant 
išorinių pakuočių. Bet kokie vienetinių 
pakelių ir išorinių pakuočių sąsajų 
pokyčiai turi būti įtraukti į 6 dalyje 
nurodytą duomenų bazę.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio pavadinimą; e) gaminio pavadinimą ir aprašymą;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomą gabenimo maršrutą; g) numatomą gabenimo maršrutą, 
gabenimo datą, išvykimo vietą, gabenimo 
paskirties vietą, siuntėją, gavėją ir 
adresatą;

Pakeitimas 40

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 

3. Valstybės narės reikalauja, kad
stebėjimo ir sekimo technologija, kurią 
taikant galima nuskaityti ir elektroniniu 
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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.

būdu į duomenų saugyklą pagal 6 dalį 
perduoti duomenis ir kurios 
nekontroliuoja tabako gamintojai ir jų 
partneriai tiekimo grandinėje, būtų 
prieinama visiems su prekyba tabako 
gaminiais susijusiems ekonominės veiklos 
vykdytojams nuo gamintojo iki paskutinio 
ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmą 
mažmeninės prekybos vietą, įskaitant 
importuotojus, sandėliavimo įmones ir 
transporto bendroves.  Tokie ekonominės 
veiklos vykdytojai registruoja visus jų 
gaunamus vienetinius pakelius ir išorines 
pakuotes, taip pat visus tarpinius judėjimus 
iki galutinio pakelių išėjimo iš jų.  
Laikantis 14 straipsnio 1 dalies ši prievolė 
vykdoma registruojant suvestinius 
duomenis, pvz., išorines pakuotes, jeigu vis 
dar įmanoma nustatyti vienetinių pakelių 
buvimo vietą ir juos atsekti.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pareiga stebėti ir sekti tenka valstybėms narėms ir jos 
negali vykdyti tabako pramonės atstovai arba ji negali būti jiems deleguojama. Kitaip 
siūlomo projekto rezultatai, jį įgyvendinus, būtų priešingi.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Laikydamosi Seulo protokolo dėl 
neteisėtos prekybos tabako gaminiais 
panaikinimo valstybės narės užtikrina, 
kad stebėjimui ir sekimui naudojama 
technologija priklausytų ekonominės 
veiklos vykdytojams, tiekimo grandinėje 
neturintiems jokių teisinių ar komercinių 
ryšių su tabako pramonės atstovais. 
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Valstybės narės sudaro duomenų 
saugojimo sutartis su trečiąja šalimi, kuri 
gali būti valstybės narės agentūra ir yra 
teisiškai nepriklausoma nuo tabako 
bendrovių arba jų partnerių tiekimo 
grandinėje, kuri prižiūrėtų duomenų 
saugyklą su atitinkamu gamintoju ir 
importuotoju susijusiems duomenims 
saugoti. Duomenų saugyklos fizinė vieta 
turi būti Sąjungos teritorijoje. Valstybės 
narės užtikrina visišką skaidrumą.
Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma 
nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, 
taip pat sutartis patvirtinama ir stebima 
išorės auditoriaus, kurį skiria Komisija. 
Išlaidas, atsirandančias dėl sutarties su 
auditoriumi ir duomenų bazės valdymo 
paslaugų, apmoka tabako gamintojai ir 
importuotojai. 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.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinės dalies 3 skyriaus antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oraliniam vartojimui skirtas tabakas Bedūmiai tabako gaminiai

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

ES oraliniam vartojimui skirto tabako uždraudimas neatitinka PPO sutarties dėl techninių 
prekybos kliūčių 2 straipsnio 2.2 dalies, nes juo didesniu mastu negu būtina siekiant ES 
nustatytų tikslų sveikatos apsaugos srityje apribojama prekyba. Pasiūlymu nepagrįstai 
diskriminuojami panašūs įvairių PPO narių gaminiai [Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir 
prekybos I ir III straipsniai ir Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių 2 straipsnio 2.1 dalis] 
ir draudžiami gaminiai, kurie mažiau kenksmingi negu visi kiti tabako gaminiai, kuriuos 
leidžiama parduoti Europoje.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės draudžia tarpvalstybinę 
nuotolinę prekybą, kurią vykdant tabako 
gaminiai parduodami Sąjungoje 
esantiems vartotojams, ir nemokamų 
tabako gaminių arba tabako gaminių su 
nuolaida platinimą, taip pat vykdant 
tarpvalstybinę nuotolinę prekybą.
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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:

Pakeitimas 46

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.

Pakeitimas 47

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.

Pakeitimas 48

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 

Išbraukta.
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identifikuoti.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės, remdamosi su 
visuomenės sveikatos apsauga susijusiais 
viršesniais motyvais, ir toliau gali taikyti 
asmeniniam vartojimui skirto tabako 
importo apribojimus. Tokie apribojimai 
visų pirma galimi tuo atveju, jei egzistuoja 
didelis skirtingos geografinės kilmės 
gaminių kainų skirtumas arba jei 
įspėjimai apie žalą sveikatai pateikiami ne 
oficialia (-iomis) šalies, kurioje gaminys 
įsigyjamas, kalba (-omis).

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 52

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.

Pakeitimas 53

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 

Išbraukta.
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paskirties valstybės narės nacionalinius 
teisės aktus numatytą amžių. 
Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo 
pateikia kompetentingoms institucijoms 
išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos 
veikimo aprašymą .

Pakeitimas 54

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.

Pakeitimas 55

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. Jei gaminiai, kuriuose yra nikotino, 
pateikiami kaip turintys savybių, 
padedančių gydyti ligas ar jų išvengti, jie
gali būti pateikiami rinkai tik tada, jeigu jų 
leidimas suteiktas pagal Direktyvą 
2001/83/EB.

Pagrindimas

Gaminiai, kuriuose yra nikotino, kaip antai elektroninės cigaretės, nepateikiamos kaip 
naudingos žmogaus sveikatai ir neturėtų būti priskiriamos prie vaistų. Toks jų priskyrimas 
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apribotų jų prieinamumą rinkoje, be reikalo apribojant tarptautinę prekybą, o kenksmingesni 
tabako gaminiai būtų laisvai prieinami.

Pakeitimas 56

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 
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.

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 
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, ar jos atitinka šią direktyvą, 
Sutarties nuostatas ir ES tarptautinius 
įsipareigojimus, įskaitant PPO prisiimtus 
įsipareigojimus, visų pirma susijusius su 
Sutartimi dėl techninių prekybos kliūčių 
(TPK) ir Sutartimi dėl intelektinės
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba (TRIPS sutartimi), 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 
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patvirtintos.

Pagrindimas

Pateikdama pasiūlymus dėl teisės akto ES turi atsižvelgti į savo tarptautinius įsipareigojimus.

Pakeitimas 57

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: prašom įrašyti tikslią datą: 
42 mėnesiai po įsigaliojimo]:
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama atnaujinti Direktyvą 2001/37/EB – tai reikalinga 
atsižvelgiant į mokslo pažangą ir rinkos raidą per dešimtmetį nuo šios direktyvos priėmimo. 
Šiuo pasiūlymu Komisija taip pat atsako į įvairiose 2007, 2009 ir 2011 m. rezoliucijose 
išreikštus Europos Parlamento raginimus ir laikosi 2005 m. įsigaliojusios PPO Tabako 
kontrolės pagrindų konvencijos, kuria, greta kitų tikslų, siekiama tinkamai informuoti 
vartotojus apie rūkymo keliamus pavojus. 

Šia naująja direktyva turėtų būti užtikrintas geresnis sveikatos apsaugos lygis ir mažinamas 
tabako gaminius vartojančio jaunimo skaičius. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, siūlomos 
tam tikros priemonės, susijusios su pakavimu (75 proc. pakelių priekinio ir galinio paviršiaus 
turėtų dengti įspėjimas apie žalą sveikatai), naudojamomis sudedamosiomis dalimis 
(gaminiai, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, pvz., mentolio, būtų uždrausti), gaminių 
dydžiu (nebebūtų leidžiama gaminti plonų cigarečių) arba atsekamumu. Šios priemonės nebus 
taikomos cigarams ir pypkių tabakui, nes jiems ir toliau būtų taikoma dabartinė direktyva. 

Nuomonės referentas visiškai pritaria šiame pasiūlyme išdėstytiems visuomenės sveikatos 
apsaugos tikslams. Jis taip pat pabrėžia, kad šių tikslų turi būti siekiama vykdant Europos 
Sąjungos tarptautinės prekybos įsipareigojimus, ypač susijusius su Sutartimi dėl techninių 
prekybos kliūčių (TKP) ir Sutartimi dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba (TRIPS). Nuomonės referentas mano, kad prireikus reikėtų pasitarti su Europos 
Sąjungos partneriais specialiai šiam tikslui įsteigtuose TKP ir TRIPS komitetuose. 

Beje, 2013 m. kovo 6–7 d. PPO Techninių prekybos kliūčių komiteto šalys narės pasikeitė 
nuomonėmis apie Komisijos pateiktą pasiūlymą. Ta proga kai kurios komiteto narės, kurios 
yra tabako augintojos, išreiškė abejonių dėl šio pasiūlymo teksto, teigdamos, kad jis gali 
prieštarauti tam tikriems įsipareigojimams, susijusiems su TKP, TRIPS ir GATT sutartimis, ir 
kvestionuodamos siūlomų priemonių proporcingumą1. 

Dominikos Respublika – iš kurios 10 proc. užauginto tabako eksportuojama į Europos 
Sąjungą – išreiškė nuomonę, kad tam tikros pasiūlymo nuostatos prieštarauja Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių 2 straipsnio 2.2 dalies nuostatoms, kad „techniniai reglamentai 
neturi būti ribojantys prekybą daugiau negu būtina pasiekti teisėtą tikslą, turint omenyje 
iškilsiančią riziką jo nepasiekus“ ir kad rizikos vertinimas turi būti grindžiamas „moksline 
informacija“2. 

Be to, vertinant nuostatas dėl paprastos bendros pakuotės (angl. plain packaging) naudojimo, 
pagal kurias negalima naudoti jokio logotipo ir vaizdinių prekių ženklų, kyla daug klausimų 

                                               
1 Abejones išreiškė šios narės: Dominikos Respublika, Nikaragva, Indonezija, Malavis, Filipinai, Hondūras, 
Meksika, Kuba ir Zambija. Tačiau Sąjungą palaikė Norvegija, Australija ir Naujoji Zelandija. 
2 Dominikos Respublikos dokumente cituojamos nuostatos, tarp kita ko, susijusios su pakelių standartizavimu, 
aprašomųjų duomenų draudimu, plonų cigarečių draudimu, paprastos bendros pakuotės (angl. plain packaging) 
naudojimu ir aromatinių sudedamųjų dalių draudimu. 
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dėl jų teisinio suderinamumo su sutarčių dėl intelektinės nuosavybės ir prekių ženklų 
apsaugos nuostatomis. 

Tam tikros trečiosios šalys jau įgyvendino labai griežtas teisės aktų nuostatas dėl pakuotės. 
Pvz., Australijoje neseniai priimtas įstatymas, pagal kurį, siekiant sumažinti tabako 
suvartojimą, privaloma naudoti paprastą bendrą pakuotę, panaikinant jos patrauklumą ir 
sustiprinant įspėjimų apie žalą sveikatai poveikį1. 

Tačiau dėl Australijos veiksmų PPO ginčų sprendimo tarybai iki šios dienos pateikti keturi 
skundai2. Tarp nuostatų, su kuriomis Australijos taikomos priemonės esą nesuderinamos, yra 
TRIPS sutartis ir konkrečiai jos 20 straipsnis, kuriame nustatyta, kad „prekės ženklo 
naudojimas <...> neturi būti nepateisinamai apsunkintas tokiais specialiais reikalavimais kaip 
<...> naudojimas tam tikra forma ar būdu, dėl kurio pagal jį nebūtų galima atskirti vienos 
įmonės prekių ar paslaugų nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų“.

Be šių skundų PPO, tabako pramonės atstovai3 taip pat pateikė skundų tarptautinio arbitražo 
institucijoms dėl investicijų apsaugos prieš Australijos valdžios institucijas bei prieš 
Urugvajų, nes ši šalis irgi taikė ribojamąsias priemones cigarečių pakuotei. 

Nors nuomonės referentas pripažįsta, kad visuomenės sveikatos tikslais būtų naudinga, jei 
didelę dalį pakuotės užimtų pranešimas apie žalą sveikatai, jis mano, kad galėtų būti naudinga 
ir tinkama palikti gamintojams teisę likusį plotą naudoti savo vaizdiniams prekių ženklams.
Be to, paprastos bendros pakuotės naudojimas be logotipo ir savų vaizdinių prekių ženklų 
galėtų sustiprinti padirbinėjimo riziką, todėl valstybės prarastų pajamas iš mokesčių ir išaugtų 
dar pavojingesnių padirbtų produktų vartojimas. 

Nors Komisijos pasiūlyme oficialiai nereikalaujama naudoti paprastą bendrą pakuotę, šiuo 
požiūriu jo nuostatos gana neaiškios, pvz., valstybėms narėms leidžiama numatyti griežtesnes 
nuostatas dėl pakuočių išvaizdos. Be to, pagal 12 straipsnį, pakuotėje draudžiama naudoti 
tokius elementus kaip „tekstai, simboliai, vardai, prekių ženklai, metaforiniai ir kiti ženklai“, 
o visa tai ir sudaro prekių ženklo vaizdinę tapatybę. 

Tačiau nuomonės referentas nori priminti, kad visas Komisijos pasiūlymo tekstas jam atrodo 
gana darnus. Vertindamas atskiras šio pasiūlymo detales ir prieš pateikdamas kitas 
rekomendacijas, nuomonės referentas yra labiau linkęs palaukti ir sužinoti įvairias nuomones, 
kurios bus išreikštos Tarptautinės prekybos komitete.

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, Australijos Parlamento priimtas 2011 m. ir įsigaliojęs 2012 m. gruodžio mėn. 
2 Juos pateikė Ukraina (2012 m. kovo mėn.), Hondūras (2012 m. balandžio mėn.), Dominikos Respublika 
(2012 m. liepos mėn.) ir Kuba (2013 m. gegužės mėn.). 
3 Būtent bendrovė Philip Morris. 
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