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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo metu visuotinai pripažįstama, kad tabako vartojimas kelia didelę žalą žmonių sveikatai. 
Atsižvelgiant į tai, itin susirūpinti verčia faktas, kad daugelis rūkančiųjų pradeda rūkyti dar 
neturėdami 18 metų. Todėl visų pirma jauni žmonės turi būti visapusiškai informuojami apie 
tabako gaminių toksiškumą ir priklausomybę keliančias savybes. Itin svarbu, kad tiems, kurie 
jau vartoja tabako gaminius, būtų kuriami mažiau kenksmingi ir padedantys mesti rūkyti 
gaminiai bei skatinama juos vartoti. 

Neabejotina, kad pastangos mažinti tabako vartojimą turėtų būti toliau dedamos tiek 
nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Vis dėlto dėl kai kurių Komisijos pasiūlymo 
nuostatų kyla rimtų teisinių abejonių. Šios abejonės, inter alia, susijusios su Komisijos 
pasirinktu teisiniu pagrindu, pagrindinėmis teisėmis, pvz., teise į nuosavybę, ir 
proporcingumo principu.

Komisijos pasiūlymas grindžiamas SESV 114 straipsnio 1 dalimi. Pagal šią nuostatą 
leidžiama priimti suderinimo priemones, kuriomis siekiama pagerinti vidaus rinkos sukūrimo 
ir veikimo sąlygas. Minėtomis priemonėmis „iš tikrųjų to turi būti siekiama šalinant 
konkurencijos iškraipymus arba laisvo prekių judėjimo ar laisvės teikti paslaugas kliūtis“1. 
Tačiau kai kuriomis Komisijos pasiūlytomis priemonėmis nesiekiama pagerinti vidus rinkos 
veikimo sąlygų, nes vienintelis jų tikslas – visuomenės sveikatos apsauga. 

Pvz., sunku suprasti, kaip siūlomas mentolio skonio ir plonų cigarečių (de facto) uždraudimas 
galėtų pagerinti vidaus rinkos veikimą. Tiesa, net ir draudimai tam tikromis aplinkybėmis gali 
būti laikomi suderinimo priemonėmis, tačiau tik tuo atveju, „jei yra kliūčių prekybai arba 
tikėtina, kad jų atsiras ateityje“2. Vis dėlto šiuo metu nė viena valstybė narė nėra uždraudusi 
plonų cigarečių arba mentolio skonio cigarečių ir net nesvarsto tokios galimybės. Taigi tokiu 
draudimu nebūtų pašalintos kliūtys naudotis pagrindinėmis laisvėmis ir nebūtų užkirsta 
galimybė tokioms kliūtims kilti3.

Kaip nurodoma Komisijos pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse, tikrasis šių priemonių 
tikslas – užtikrinti aukštesnį sveikatos apsaugos lygį. Baiminamasi, kad mentolio skonio ir 
plonos cigaretės gali būti itin patrauklios jauniems žmonėms4. Nors sveikatos apsauga yra itin 
svarbus klausimas, atitinkamų veiksmų turi imtis valstybės narės, o ne Europos Sąjunga. 
SESV 168 straipsnio 5 dalyje aiškiai nurodoma, kad negalimas joks priemonių, „kurių 
tiesioginis tikslas – apsaugoti visuomenės sveikatą, kai tai susiję su tabako vartojimu“, 
suderinimas. Komisija gali aukšto lygio sveikatos apsauga kaip pagrindu remtis tik pagal 
                                               
1 Byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, 60 dalis.
2 Byla C-210/03, Swedish Match, 30, 33 dalys.
3 Taip pat nėra įpareigojimo uždrausti mentolį vien todėl, kad draud˛iami kiti skoniai. Komisijos pasiūlyme 
daroma nuoroda į PPO Apeliacinio komiteto sprendimą (PPO Apeliacinis komitetas, AB-2012-1, Jungtinės 
Valstijos – priemonės, darančios poveikį gvazdikų cigarečių gamybai ir pardavimui (DS406)). Tačiau šiame 
sprendime tik teigiama, kad mentolio ir gvazdikų skonio cigaretės konkrečiomis to atvejo aplinkybėmis buvo 
laikomi panašiais produktais ir negalėjo būti vertinami atskirai. PPO Apeliacinis komitetas nenurodė, kad JAV 
negali skirtingai traktuoti mentolio ir kitų būdingo skonio, pvz., vaisių ir karamelės skonių, produktų.
4 Žr. 15 konstatuojamąją dalį: „Keletas tyrimų parodė, kad tabako gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali 
palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti jaunimą pradėti rūkyti“. Taip pat žr. 23 konstatuojamąją dalį:
„Naujausias tyrimas taip pat rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau linkę tikėti, kad jų vartojama 
cigarečių rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta“.
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SESV 114 straipsnio 3 dalį, jei tenkinami 114 straipsnio 1 dalies reikalavimai1. Kitu atveju 
Europos Sąjunga galėtų apeiti aiškų kompetencijos sričių paskirstymą pagal SESV 
168 straipsnio 5 dalį.

Be to, dėl kai kurių Komisijos pasiūlymo nuostatų kyla rimtų abejonių, turint omenyje šių 
nuostatų suderinamumą su pagrindinėmis teisėmis, pvz., teise į nuosavybę, teise į saviraiškos 
ir informacijos laisvę, taip pat laisvę užsiimti verslu. Šios teisės įtvirtintos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) ir gali būti ribojamos tik pagal Chartijos 
52 straipsnio 1 dalį, jei apribojimas būtinas, proporcingas ir tikrai atitinka bendrus interesus. 

Kai kurios siūlomos priemonės, visų pirma susijusios su pakuotėmis, neatitinka šių 
reikalavimų. Vienas iš pavyzdžių būtų siūlomas įspėjimo apie žalą sveikatai padidinimas, 
siekiant padengti pakuotės priekinio ir galinio paviršiaus 75 proc. išorės ploto (9 straipsnio 
1 dalies c punktas). Dėl tokio reikalavimo drastiškai sumažėtų prekybos ženklams ir gaminio 
aprašui skirtas plotas. Žiūrint praktiškai, gamintojo pateikiamai informacijai neliktų net 25 
proc. priekinio ir galinio pakuotės paviršiaus ploto, nes pagal nacionalinius įstatymus 
reikalaujama papildomo ženklinimo, pvz., susijusio su žyminiu mokesčiu ir apsaugos 
priemonėmis.

Intelektinės nuosavybės teisių, pvz., prekės ženklų, apsauga aiškiai užtikrinama pagal 
Chartijos 17 straipsnyje įtvirtintą teisę į nuosavybę. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
nustatė, kad įspėjimai ant vienetinių pakelių leidžiami, „paliekant pakankamai vietos 
gamintojams nurodyti kitą informaciją, pavyzdžiui, savo prekių ženklus“2. Vis dėlto, 
sumažinant paliekamą vietą iki mažiau nei 25 proc. priekinio ir galinio pakuotės paviršiaus 
ploto, būtų sudėtinga tinkamai atskirti vieno gamintojo gaminius nuo kitų gamintojų gaminių, 
taigi prekės ženklas netektų vienos savo pagrindinių funkcijų. Be to, prekės ženklai tinkamai 
neatliktų ir kitų savo funkcijų, pvz., reklamos funkcijos. Tai taip pat neatitiktų nacionalinės 
konstitucinės teisės3 ir tarptautinių sutarčių, pvz., TRIPS sutarties4. 

Atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teisių poveikį, itin stebina tai, kad Komisija net 
nesvarstė galimybės taikyti mažiau ribojančias priemones, pvz., mažesnius įspėjimus apie 
žalą sveikatai. Turint omenyje intelektinės nuosavybės teisių svarbą ir teisėtus sveikatos 
apsaugos tikslus, siūloma, kad įspėjimai apie žalą sveikatai padengtų 50 proc. priekinio ir 
galinio pakuotės paviršiaus ploto. Tai taip pat būtų suderinama su Tabako kontrolės pagrindų 
konvencija, kurios įgyvendinimas nurodomas kaip vienas iš Komisijos pasiūlymo tikslų. 
Pagal Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 11 straipsnio 1 dalį įspėjimai dėl žalos 
sveikatai, apibūdinantys kenksmingą tabako vartojimo poveikį, „turi sudaryti 50 proc. arba 
                                               
1 Byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, 62 dalis.
2 Byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, 132 dalis.
3 Pvz., žr. Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimą, BVerGE 95, 173, 70 dalį. 
4 Pvz., žr. TRIPS sutarties 8 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnį. Priešingai, nei kartais tvirtinama, Australijos 
Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 15 d. sprendimu dėl neutralių pakuočių taisyklių suderinamumo su 
Australijos Konstitucija jokiu būdu nenustatoma, kad neutralios pakuotės arba panašios priemonės suderinamos 
su Europos Sąjungos teise. Pagal Australijos Konstitucijos 51 skyrių, Australijos Konstitucija pažeidžiama 
įstatymu, kuriuo iš asmens ar įmonės atimama nuosavybė ir Australijos valstybė gauna tam tikros su šios 
nuosavybe susijusios naudos. Reikalavimai dėl neutralių pakuočių buvo palikti galioti, nes Australija neįgijo 
nuosavybės. Vis dėlto Teismas nustatė, kad taikant neutralių pakuočių reikalavimą iš tabako gaminių gamintojų 
iš tikrųjų atimama jų nuosavybė. Pagal Chartijos 17 straipsnį, t. y., pagal ES teisę, teisės į nuosavybę pažeidimas 
nesiejamas su nuosavybės įgijimo sąlyga, pakanka to, kad ji atimama. Taigi, Australijos Aukščiausiojo Teismo 
sprendimas veikiau reiškia, kad panašios priemonės neleistinos pagal ES teisę.
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daugiau, bet ne mažiau kaip 30 proc. pagrindinio matomo ploto“. 

Kalbant apie kitas Komisijos siūlomas priemones dėl vienetinių pakelių dydžio ir išvaizdos 
bei produkto aprašo kyla panašių abejonių, susijusių su pagrindinėmis teisėmis. Šiomis 
priemonėmis iš gamintojų atimamos intelektinės nuosavybės teisės, ribojama klientų 
galimybė rinktis ir neprisidedama prie geresnio vidaus rinkos veikimo. 

Draudžiant ženklinimą, kuriuo sudaromas įspūdis, kad tam tikri tabako gaminiai yra mažiau
kenksmingi palyginti su kitais, dėl pasiūlymo kyla papildomų problemų. Norint padėti tabako 
gaminių vartotojams mesti rūkyti cigaretes ir panašius gaminius, itin svarbu kurti ir 
propaguoti mažiau kenksmingas tabako vartojimo priemones. Gamintojai turi turėti galimybę 
informuoti, kad tam tikras produktas yra mažiau kenksmingas palyginti su kitais, jei tai yra 
moksliškai įrodyta ir neklaidinanti informacija. Ir tai ne vienintelė siūloma priemonė, dėl 
kurios būtų sudėtingiau naudotis mažesnę riziką keliančiais produktais. Pasiūlymo 
18 straipsnyje draudžiami gaminiai, kuriuose yra nikotino, pvz., e. cigaretės, kuriose yra tam 
tikras kiekis nikotino, jeigu leidimas jas vartoti nesuteiktas pagal Direktyvą 2001/83/EB 
(Vaistų direktyva). Tačiau aplamai neaišku, ar šie produktai (daug mažiau kenksmingi nei 
tabako gaminiai) iš viso turėtų patekti į Vaistų direktyvos taikymo sritį1. Taigi, produktai, 
kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, būtų faktiškai uždraudžiami. Produktų, kurie 
yra mažiau kenksmingi nei tabako gaminiai ir kurie gali būti naudojami kaip priemonė 
siekiant mesti rūkyti, draudimas tikrai nesuderinamas su pasiūlymo tikslais, susijusiais su 
sveikatos apsauga2. 

Galiausiai, Komisijos pasiūlyme numatyta daug nuostatų dėl įgaliojimų delegavimo 
Komisijai. Vis dėlto pagal SESV 290 straipsnį įgaliojimų delegavimas galimas tik norint 
papildyti ar keisti neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas. Kai kurios siūlomos 
nuostatos, pagal kurias numatyta priimti deleguotuosius aktus, neatitinka šio reikalavimo. 
Pvz., pagal 3 straipsnio 2 dalį, taikomą kartu su 2 straipsnio 19 dalimi, Komisija galėtų 
nustatyti, kad didžiausias leidžiamas nikotino kiekis rinkai pateikiamų cigarečių išrūkose 
lygus 0, taigi cigaretės praktiškai būtų visiškai uždraustos.

PAKEITIMAI

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

                                               
1 Remdamiesi griežta ES Teisingumo Teismo praktika, kai kurie nacionaliniai teismai jau nustatė, kad 
e. cigaretės negali būti laikomos vaistais, kaip apibrėžta pagal Vaistų direktyvą (pvz., žr. Šiaurės Reino-
Vestfalijos aukštesniojo administracinio teismo (Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen) 2012 m. 
balandžio 24 d. sprendimą, 16 L 2043/11. 
2 Be to, 18 straipsniui trūksta tinkamo teisinio pagrindo, nes jo nuostatomis tikrai nesiekiama pagerinti vidaus 
rinkos kūrimo ir veikimo sąlygų. Kaip nurodė Komisija, šia nuostata būtų užtikrinamas laisvas gaminių, 
kuriuose yra nikotino, judėjimas iš vienos šalies į kitą, nes jiems būtų taikoma abipusio pripažinimo procedūra 
pagal Vaistų direktyvą (poveikio vertinimas, 8 psl.). Tačiau šis procesas vyksta ir be 18 straipsnio, nes visiems 
gaminiams, kuriuose yra nikotino ir kurie pripažįstami vaistais, jau dabar taikoma Vaistų direktyva. Vienintelis 
18 straipsnio poveikis būtų draudimas teikti į rinką gaminius, kuriuose yra nikotino ir kuriems nesuteiktas 
leidimas pagal Vaistų direktyvą.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant, kad tabako gaminių vidaus 
rinka veiktų sklandžiai, tabako ir 
susijusių gaminių vidaus rinkos dydis, 
tendencija tabako gaminių gamintojams 
sutelkti gamybą, skirtą visai Europos 
Sąjungai, tik keliose gamybos įmonėse 
valstybėse narėse ir dėl to didelis 
tarpvalstybinės prekybos tabako ir 
susijusiais gaminiais mastas lemia poreikį 
imtis teisėkūros veiksmų ES, o ne 
nacionaliniu lygmeniu;

Išbraukta.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo 
medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali 
būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti 
leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio 
leidžiamo kiekio išrūkose ribas, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą ir 
tarptautiniu mastu sutartus standartus, 
siekiant įvertinti to medžiagų kiekio 
toksiškumą ar priklausomybės sukėlimą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 

(14) sudedamosios dalys 
reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma 
įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam 
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prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose 
valstybėse narėse kai kurios sudedamosios 
dalys yra uždraustos, o kitose – ne. 
Valstybės narės taip pat taiko skirtingus 
metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių 
filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus. 
Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, kad 
kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais 
didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos ir jos gairių 
įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą 
pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų. 
Gairėse dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių 
įgyvendinimo raginama visų pirma 
pašalinti sudedamąsias dalis, kurios 
pagerina maloniąsias savybes, sudaro 
įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi 
sveikatai, yra susiję su energija ir 
gyvybingumu arba turi dažančiųjų 
medžiagų savybių;

prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios 
valstybės narės priėmė įstatymus arba 
sudarė saistančius susitarimus su pramonės 
atstovais leisti ar uždrausti tam tikras 
sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose 
valstybėse narėse kai kurios sudedamosios 
dalys yra uždraustos, o kitose – ne. 
Valstybės narės taip pat taiko skirtingus 
metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių 
filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus;

Pakeitimas 4

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 
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 

(15) skirtingo reglamentavimo tikimybė 
didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant 
bedūmius tabako gaminius, būdingo kito 
nei tabakas kvapo ar skonio ir tradicinio, 
pvz., mentolio, kvapo ar skonio, kuris gali 
paskatinti pradėti vartoti tabaką arba 
paveikti vartojimo įpročius;
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gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;

Pakeitimas 5

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 
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;

(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 
būdingo kvapo ar skonio. Tabako 
gaminiams gaminti būtinus priedus 
naudoti leidžiama. 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 diskriminuojančios
nuostatos;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti įspėjimų apie 
grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą 
bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti 
priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, 
taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės 
išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo 
mechanizmą. Pakuotė ir gaminiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei 
sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau 
žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri 
tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“,
„lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“,

(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“,
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„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;

„natūralus“ ar „ekologiškas“;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) valstybės narės taiko skirtingas 
taisykles dėl minimalaus cigarečių 
skaičiaus viename pakelyje. Šios taisyklės 
turėtų būti suvienodintos, kad būtų 
galima užtikrinti laisvą atitinkamų 
produktų apyvartą;

Išbraukta.

Pakeitimas 8

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 

(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 
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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;

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;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) turėtų būti sukurti stebėjimo ir sekimo 
sistema ir bendri saugumo elementai.
Pradiniu laikotarpiu stebėjimo ir sekimo 
sistema ir saugumo elementai turėtų būti
taikomi tik cigaretėms ir cigaretėms sukti 
skirtam tabakui. Tai leistų kitų tabako 
gaminių gamintojams gauti naudos iš per tą 
laikotarpį sukauptos patirties;

(27) turėtų būti sukurta stebėjimo ir 
sekimo sistema. Pradiniu laikotarpiu 
stebėjimo ir sekimo sistema turėtų būti
taikoma tik cigaretėms ir cigaretėms sukti 
skirtam tabakui. Tai leistų kitų tabako 
gaminių gamintojams gauti naudos iš per tą 
laikotarpį sukauptos patirties;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos 
direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių tabako gaminių 
ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam 
tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako 
rūšimis, suderinimo, buvo uždrausta 
parduoti tam tikrų rūšių oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką valstybėse narėse.
Direktyva 2001/37/EB šis draudimas 
patvirtintas. Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsniu 

(29) 1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos 
direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių tabako gaminių 
ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam 
tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako 
rūšimis, suderinimo, buvo uždrausta 
parduoti tam tikrų rūšių oraliniam 
vartojimui skirtą tabaką valstybėse narėse.
Direktyva 2001/37/EB šis draudimas 
patvirtintas. Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsniu 
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Švedijos Karalystei leidžiama nukrypti nuo 
šio draudimo. Oralinio tabako pardavimo
draudimas turėtų likti galioti siekiant 
išvengti šio gaminio, kuris sukelia 
priklausomybę, turi nepageidaujamą 
poveikį sveikatai ir yra patrauklus 
jaunimui, patekimo į vidaus rinką. Kitų 
bedūmių tabako gaminių, kurie nėra 
gaminami masinio vartojimo rinkai, 
griežtas ženklinimas ir sudedamųjų dalių 
reglamentavimas laikomi pakankama 
tradicinio vartojimo rinkos plėtros ribojimo 
priemone;

Švedijos Karalystei leidžiama nukrypti nuo 
šio draudimo. Oraliniam vartojimui skirtų
tabako gaminių draudimas turėtų išlikti, 
tačiau jis neturėtų galioti pagal istorines 
tradicijas gaminamiems oraliniam 
vartojimui skirto tabako gaminiams –
konkrečios valstybės narės gali leisti juos 
parduoti. Kitų bedūmių tabako gaminių, 
kurie nėra gaminami masinio vartojimo 
rinkai, griežtas ženklinimas ir sudedamųjų 
dalių reglamentavimas laikomi pakankama 
tradicinio vartojimo rinkos plėtros ribojimo 
priemone;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
įsipareigoti veiksmingai įgyvendinti 
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 
(TKPK) Protokolą dėl neteisėtos prekybos 
tabako produktais panaikinimo. Turėtų 
būti dedamos pastangos siekiant užkirsti 
kelią neteisėtai prekybai tabako 
gaminiais, pagamintais trečiosiose šalyse, 
ir veiksmingiau šią prekybą kontroliuoti;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Sąjungos rinkoje parduodami 
gaminiai, kuriuose yra nikotino. Skirtingi 
reglamentavimo metodai, taikomi 
valstybių narių siekiant spręsti sveikatos ir 
saugos problemas, susijusias su šiais 
gaminiais, turėtų neigiamą poveikį vidaus 
rinkos veikimui, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad daug šių produktų parduodama 
tarpvalstybinės nuotolinės prekybos būdu, 

Išbraukta.
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taip pat internetu;

Pakeitimas 13

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 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;

Išbraukta.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
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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.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
gaminiai, kuriuose yra nikotino, nebūtų 
parduodami asmenims, jaunesniems nei 
nustatyto amžiaus, kurio sulaukus 
leidžiama pirkti tabako gaminius ar 
susijusius gaminius;  

Pakeitimas 16

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 

(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. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
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ženklinime ir pakuotėse, nustatyti 
pagrindinius sutarčių su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl 
duomenų saugojimo elementus ir 
persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų 
kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti 
skirtas tabakas ir bedūmiai tabako 
gaminiai tabako gaminiams, taikymą ir 
persvarstyti nikotino kiekį gaminiuose, 
kuriuose yra nikotino. Labai svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų
tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti
Europos Parlamentui ir Tarybai;

ir Tarybai;

Pakeitimas 17

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 valstybių narių tarpusavio 
prekybos apribojimu. Priimant griežtesnes 
nacionalines nuostatas reikia išankstinio 
pranešimo ir Komisijos pritarimo, 
atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos 

Išbraukta.
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lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią 
direktyvą;

Pakeitimas 18

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 visiems tokiems gaminiams dėl 
aspektų, kurie nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, jei jie atitinka Sutartį ir
netrukdo visiškai įgyvendinti šios 
direktyvos. Pagal šią direktyvą jau 
suderintoms priemonėms, pvz., 
ženklinimo ir pakavimo reikalavimams, 
taikoma SESV 114 straipsnio 8 dalyje 
numatyta procedūra;

Pakeitimas 19

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;

3) amžiaus patikros sistema – kompiuterinė 
sistema, kuri vienareikšmiškai patvirtina 
vartotojo amžių elektronine forma pagal 
nacionalinius reikalavimus; tai taip pat gali 
būti fizinės patikros sistema, kuri 
vienareikšmiškai patvirtina vartotojo 
amžių pagal nacionalinius reikalavimus 
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nustatyta forma tais atvejais, kai 
pardavimas vykdomas netiesiogiai, pvz., 
naudojant prekybos automatus;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 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 – išskirtinis 
ne tabako aromatas ar skonis ir tradicinis,
pvz., mentolio, kvapas ar skonis, kurį 
sukelia priedas ar priedų derinys, kaip antai 
vaisių, prieskonių, žolių, alkoholio, 
karamelės ar vanilės ir kt., ir kuris 
jaučiamas prieš vartojant arba vartojant 
tabako gaminį pagal numatytą paskirtį;

Pagrindimas

Mentolio draudimas negali būti grindžiamas SESV 114 straipsnio 1 dalimi, nes juo 
nepašalinamos kliūtys vidaus rinkai veikti ir neužkertama galimybė tokioms kliūtims atsirasti. 
Šio draudimo tiesioginis tikslas – visuomenės sveikatos apsauga. Taigi jis patenka į SESV 
168 straipsnio 5 dalies taikymo sritį ir jam trūksta tinkamo teisinio pagrindo.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) didžiausias leidžiamas kiekis ar 
didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose –
didžiausias leidžiamas cheminės 
medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo 
išrūkose, įskaitant nulį, matuojamas 
gramais;

Išbraukta.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas
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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 – gaminių 
pristatymas Sąjungoje esantiems 
vartotojams už mokestį ar nemokamai, 
įskaitant nuotolinį pardavimą arba
prekybos automatų naudojimą;
tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atveju 
gaminys laikomas pateikiamu rinkai 
valstybėje narėje, kurioje yra vartotojas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 36 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a) mažiau kenksmingas tabako gaminys 
– tabako gaminys, gerokai sumažinantis 
kenksmingą rūkymo poveikį, kaip 
pademonstruota remiantis mokslo 
įrodymais, neatsižvelgiant į tai, ar 
atitinkamas gaminys priskiriamas prie 
naujos kategorijos tabako gaminių pagal 
2 straipsnio 23 dalies nuostatas. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Didžiausio leidžiamo dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio išrūkose nustatymas 
priskiriamas prie esminių siūlomos direktyvos elementų. Taigi, šiai nuostatai priimti turėtų 
būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Didžiausio leidžiamo dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio išrūkose nustatymas 
priskiriamas prie esminių siūlomos direktyvos elementų. Taigi, šiai nuostatai priimti turėtų 
būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio,
valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius, 
jeigu remiantis moksliniais tyrimais 
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neabejotinai įrodyta, kad atitinkamas 
priedas padidina gaminio toksiškumą ar 
priklausomybę.

Pagrindimas

15 straipsnyje Švedijai numatyta leidžianti nukrypti kultūrinė nuostata dėl oraliniam 
vartojimui skirto tabako. Šis principas turėtų taip pat būti taikomas sudedamųjų dalių 
reglamentavimui, nes tradicinis Švedijos tabakas dažnai yra būdingo kvapo (skonio).

Pakeitimas 27

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.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Sprendimą, ar tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo sritį ir atitinkamai turi būti 
uždraustas, turi priimti ne Komisija, o teisės aktų leidybos institucijos.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 30

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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis sprendimas yra esminis pasiūlymo elementas, taigi jį priimti turi teisės aktų leidybos 
institucijos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 5. Valstybės narės uždraudžia naudoti 
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kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako 
gaminių komponentuose kaip filtrai, 
popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti 
techniniai elementai, leidžiantys pakeisti 
kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. 
Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.

būdingo kvapo ar skonio medžiagas 
tokiuose tabako gaminių komponentuose 
kaip filtrai, popierius, pakuotės, kapsulės ar 
kiti techniniai elementai, leidžiantys 
pakeisti kvapo (skonio) ar dūmų 
intensyvumą, jeigu remiantis moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad atitinkamas priedas 
padidina gaminio toksiškumą ar 
priklausomybę. Filtruose ir kapsulėse 
neturi būti tabako.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis sprendimas yra esminis pasiūlymo elementas, taigi jį priimti turi teisės aktų leidybos 
institucijos.

Pakeitimas 33

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 
suteikiami įgaliojimai priimti 

10. Tabako gaminiams, išskyrus cigaretes
ir cigaretėms sukti skirtą tabaką, netaikomi 
1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai.
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deleguotuosius teisės aktus pagal 22 
straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš 
esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos 
Komisijos ataskaitoje.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
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 
spausdinamas 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.

Pagrindimas

Nustatytas minimalus įspėjimo apie žalą sveikatai dydis faktiškai nulemia tai, kad bus 
naudojamos minimalaus dydžio pakuotės. Dėl to apribojamos vartotojų galimybės rinktis ir 
gali būti pažeistos intelektinės nuosavybės teisės. Atsižvelgiant į tai, kad galima minimalaus 
dydžio pakuočių nauda neaiški, ši priemonė nesuderinama su proporcingumo principu.

Pakeitimas 35

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 
šrifto tipą ir fono spalvą.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Parlamentas ir Taryba turėtų dalyvauti priimant sprendimą. Deleguotasis aktas galėtų turėti 
tokių padarinių, kurių, Komisijai priėmus aktą, Parlamentas ir Taryba, kaip teisės aktų 
leidėjai, negalėtų persvarstyti. Komisija gali dalyvauti teisės aktų leidyboje priimdama 
deleguotuosius aktus dėl techninių klausimų, kurių atveju nekiltų sunkumų panaikinti 
neigiamus padarinius, atsiradusius akto priėmimo momentu. Taigi Parlamentas ir valstybės 
narės (per Tarybą) visuomet turėtų dalyvauti teisėkūros procedūroje, kuri daro esminį poveikį 
bet kuriai rinkai.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apimti informaciją dėl metimo rūkyti, 
įskaitant telefono numerius, e. pašto 
adresus ir (arba) interneto svetaines, skirtas 
informuoti vartotojus apie esamas 
programas padėti tiems, kurie nori mesti 
rūkyti;

b) apimti informaciją dėl metimo rūkyti, 
įskaitant telefono numerius, e. pašto 
adresus ir (arba) interneto svetaines, skirtas 
informuoti vartotojus apie esamas 
programas padėti tiems, kurie nori mesti 
rūkyti; šios platformos, kurių paskirtis –
informuoti vartotojus apie esamas 
programas, kuriomis siekiama paremti 
norinčius mesti rūkyti asmenis, turėtų 
atlikti aktyvų vaidmenį skleidžiant žinias 
apie sunkias rūkymo pasekmes vaikams ir 
jaunimui, nes jiems gresia didžiausia 
rizika įgyti priklausomybę nuo tabako;

Pakeitimas 37

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;

Pagrindimas

Reikalavimais, susijusiais su įspėjimų apie žalą sveikatai dydžiu, neturi būti pažeidžiamos 
intelektinės nuosavybės teisės. Kombinuoti įspėjimai apie žalą sveikatai, kurie padengia 
pakuotės priekinio ir galinio paviršiaus 50 proc. išorės ploto, yra proporcingi ir suderinami 
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su tarptautiniais reikalavimais, nustatytais pagal TRIPS sutartį ir Tabako kontrolės pagrindų 
konvenciją.

Pakeitimas 38

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 ta pačia kryptimi, kaip 
bet kuri kita ant pakuotės pateikiama 
informacija;

Pagrindimas

Šis reikalavimas kartu su įspėjimo apie žalą sveikatai dydžio reikalavimu reiškia 
neproporcingą gamintojo intelektinės nuosavybės teisių ribojimą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Nustatytas minimalus įspėjimo apie žalą sveikatai dydis faktiškai nulemia tai, kad bus 
naudojamos minimalaus dydžio pakuotės. Dėl to apribojamos vartotojų galimybės rinktis ir 
gali būti pažeistos intelektinės nuosavybės teisės. Atsižvelgiant į tai, kad galima minimalaus 
dydžio pakuočių nauda neaiški, ši priemonė nesuderinama su proporcingumo principu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) aukštis – ne mažesnis nei 64 mm, Išbraukta.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) plotis – ne mažesnis kaip 55 mm. Išbraukta.

Pakeitimas 42

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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamentas ir Taryba turėtų dalyvauti priimant sprendimą. Deleguotasis aktas galėtų turėti
tokių padarinių, kurių, Komisijai priėmus aktą, Parlamentas ir Taryba, kaip teisės aktų 
leidėjai, negalėtų persvarstyti. Komisija gali dalyvauti teisės aktų leidyboje priimdama 
deleguotuosius aktus dėl techninių klausimų, kurių atveju nekiltų sunkumų panaikinti 
neigiamus padarinius, atsiradusius akto priėmimo momentu. Taigi Parlamentas ir valstybės 
narės (per Tarybą) visuomet turėtų dalyvauti teisėkūros procedūroje, kuri daro esminį poveikį 
bet kuriai rinkai.  

Pakeitimas 43

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 

Išbraukta.
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aplinkybės, nurodytos Komisijos 
ataskaitoje.

Pagrindimas

Šis sprendimas yra esminis pasiūlymo elementas, taigi jį priimti turi teisės aktų leidybos 
institucijos.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatina pirkti tabako gaminį teiginiais, 
kurie yra neteisingi, klaidinantys, 
nuviliantys ar galintys sudaryti klaidingą 
įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, 
pavojus ar išrūkas;

a) skatina pirkti tabako gaminį teiginiais, 
kurie yra neteisingi, klaidinantys, 
nuviliantys ar galintys sudaryti klaidingą 
įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, 
pavojus ar išrūkas, ypač leidžiant suprasti, 
kad atskiras tabako gaminys yra mažiau 
kenksmingas nei kiti (nebet esama 
nepriklausomų mokslinių įrodymų, 
kuriais pagrindžiama daug mažesnė rizika 
sveikatai) ar turi vitalizuojantį, energetinį, 
gydomąjį, atjauninantį, natūralų, 
ekologinį ar kitokį teigiamą poveikį 
sveikatai;

Pagrindimas

Produkto aprašas neturi būti klaidinantis.

Pakeitimas 45

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.
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Pagrindimas

Iš klientų neturėtų būti atimama galimybė susipažinti su informacija apie produktą, jei ši 
informacija nėra klaidinanti. Jei norima uždrausti gamintojams pateikti informaciją apie, 
pvz., kvapą ir skonį, kyla abejonių, susijusių su saviraiškos laisve ir teise gauti informaciją 
nekliudant valdžios institucijoms, kaip numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 11 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 46

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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nuostatą dėl draudžiamų elementų ir požymių gali atsirasti teisinis netikrumas, 
todėl ji turėtų būti išbraukta. 12 straipsnio 1 dalyje pateikiama pakankamai informacijos, nes 
ja aiškiai uždraudžiamas bet koks klaidinantis produkto aprašas. Siūlomas mažesnio nei 
7,5 mm skersmens cigarečių de facto draudimas neparemtas jokiu teisiniu pagrindu ir šiuo 
klausimu Komisija net neatliko tinkamo poveikio vertinimo. Be to, taikant šią priemonę būtų 
pažeidžiamos gamintojų intelektinės nuosavybės teisės.

Pakeitimas 47

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 

1. Rinkai pateikiamo vienetinio cigarečių
pakelio vienos apatinės pusės ilgis turi 
būti bent dvigubai didesnis nei jo gretimų 
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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.

pusių. Bet kokio kito rūkyti skirto tabako 
vienetinis pakelis turi būti stačiakampio 
gretasienio formos arba cilindro pavidalo
mišrios medžiagos skardinės ar kapšelio, 
t. y. stačiakampio pakelio su užveriamuoju 
dangteliu, formos.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 49

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.
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Pakeitimas 50

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.

Pakeitimas 51

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 
stebėjimo ir sekimo sistemą valstybės
narės reikalauja, kad visi vienetiniai 
pateikiamų rinkai tabako gaminių pakeliai
ir pakuotės, įskaitant bet kokias išorines 
pakuotes, būtų ženklinami unikaliais, 
saugiais ir nepašalinamais identifikavimo 
žymenimis, pavyzdžiui kodais ar spaudais.
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.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio pavadinimą; e) gaminio aprašą;

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suderinta su PPO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolu 
dėl neteisėtos prekybos tabako produktais.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) gabenimo datą, gabenimo paskirties 
vietą, išvykimo vietą ir gavėją;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

j) visų žinomų tolesnių pirkėjų tapatybę;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos 
mažmeninės prekybos vietos sąskaitas 

k) pirmo kliento, nesusijusio su 
gamintoju, sąskaitas faktūras, užsakymo 
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faktūras, užsakymo numerį ir mokėjimų 
įrašus.

numerį ir mokėjimų įrašus.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šiuo metu ES jau taikoma didžiųjų gamintojų nustatyta visų originalių cigarečių sekimo 
sistema, sukurta remiantis susitarimais, sudarytais su Komisija ir kiekviena valstybe nare. 
Techniškai neįmanoma atsekti viso cigarečių judėjimo kelio ir žinoti planuojamą jų gabenimo 
maršrutą po to, kai jos pirmą kartą parduodamos, todėl tokia sistema nenumatyta pagal PPO 
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą. Nustatant saugumo požymių aprašą 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas patikimumui, o ne dydžiui, spalvai ar kitiems 
požymiams. Pvz., hologramomis saugumas neužtikrinamas, nes jos gali būti lengvai 
suklastojamos ir sudaryti originalaus gaminio įspūdį.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai nurodytų visus 
ekonominės veiklos vykdytojus, susijusius 
su prekyba tabako gaminiais nuo gamybos 

4. Valstybės narės užtikrina, kad tabako 
gaminių gamintojai nurodytų visus 
ekonominės veiklos vykdytojus, susijusius 
su prekyba tabako gaminiais nuo gamybos 
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iki paskutinio prieš pirmą mažmeninės 
prekybos vietą ekonominės veiklos 
vykdytojo, įskaitant importuotojus, 
didmeninės prekybos sandėlius ir 
transporto bendroves, turinčius būtiną 
įrangą, leidžiančią registruoti įsigytus, 
parduotus, saugomus, vežamus ar kitaip 
tvarkomus tabako gaminius. Šia įranga turi 
būti įmanoma nuskaityti ir perduoti 
duomenis elektroniniu būdu į duomenų 
saugyklą pagal 6 dalį.

iki pirmo kliento, nesusijusio su 
gamintoju, turinčius būtiną įrangą, 
leidžiančią registruoti įsigytus, pirmam su 
gamintoju nesusijusiam klientui
parduotus, saugomus, vežamus ar kitaip 
tvarkomus tabako gaminius. Šia įranga turi 
būti įmanoma nuskaityti ir perduoti 
duomenis elektroniniu būdu į duomenų 
saugyklą pagal 6 dalį.

Pakeitimas 58

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 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 saugykla 
turi būti įkurta ir prieinama 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.
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Pagrindimas

Šiuo metu ES jau taikoma didžiųjų gamintojų nustatyta visų originalių cigarečių sekimo 
sistema, sukurta remiantis susitarimais, sudarytais su Komisija ir kiekviena valstybe nare. 
Techniškai neįmanoma atsekti viso cigarečių judėjimo kelio ir žinoti planuojamą jų gabenimo 
maršrutą po to, kai jos pirmą kartą parduodamos, todėl tokia sistema nenumatyta pagal PPO 
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą. Nustatant saugumo požymių aprašą 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas patikimumui, o ne dydžiui, spalvai ar kitiems 
požymiams. Pvz., hologramomis saugumas neužtikrinamas, nes jos gali būti lengvai 
suklastojamos ir sudaryti originalaus gaminio įspūdį.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šiuo metu ES jau taikoma didžiųjų gamintojų nustatyta visų originalių cigarečių sekimo 
sistema, sukurta remiantis susitarimais, sudarytais su Komisija ir kiekviena valstybe nare. 
Techniškai neįmanoma atsekti viso cigarečių judėjimo kelio ir žinoti planuojamą jų gabenimo 
maršrutą po to, kai jos pirmą kartą parduodamos, todėl tokia sistema nenumatyta pagal PPO 
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą. Nustatant saugumo požymių aprašą 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas patikimumui, o ne dydžiui, spalvai ar kitiems 
požymiams. Pvz., hologramomis saugumas neužtikrinamas, nes jos gali būti lengvai 
suklastojamos ir sudaryti originalaus gaminio įspūdį.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 9 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms 
sukti skirtas tabakas tabako gaminiams 1–8 
dalys netaikomos 5 metus nuo 25 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

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

Pakeitimas 62

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.

Nepažeisdamos Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo akto 151 straipsnio, 
valstybės narės draudžia pateikti rinkai 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką. Tačiau 
šis draudimas neturėtų galioti 
tradiciniams oraliniam vartojimui skirto 
tabako gaminiams – konkrečios valstybės 
narės gali leisti juos parduoti remdamosi
kultūriniais ar istoriniais motyvais.

Pakeitimas 63

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

2a. Valstybės narės, norėdamos prekiauti 
mažiau kenksmingais tabako gaminiais, 
nustato leidimų sistemą ir ima 
proporcingo dydžio mokestį. Jos nustato 
taisykles, taikytinas pateiktinam 
moksliniam rizikos vertinimui ir įrodymų 
tipui, įskaitant klinikinę ir neklinikinę 
informaciją ir kitus turimus tyrimus dėl 
to, kaip vartotojai naudoja gaminį ir kaip 
jį suvokia, bet ja neapsiribojant. Valstybės 
narės gali nukrypti nuo šioje direktyvoje 
nustatytų reikalavimų, jei kalbama apie 
mažiau kenksmingus tabako gaminius, 
kuriais prekiauti išduotas leidimas, norint 
parodyti, kad šie gaminiai yra mažiau 
kenksmingi.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkai pateikiami naujų kategorijų 
tabako gaminiai turi atitikti šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus.
Taikomos nuostatos priklauso nuo to, ar 
produktai priskiriami bedūmiams tabako 
gaminiams pagal 2 straipsnio 29 dalį, ar 
rūkomajam tabakui pagal 2 straipsnio 33
dalį.

3. Rinkai pateikiami naujų kategorijų 
tabako gaminiai turi atitikti šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus, 
išskyrus atvejus, kai leidžiama nukrypti 
nuo šių reikalavimų, kaip numatyta šio 
straipsnio 2 dalyje. Taikomos nuostatos 
priklauso nuo to, ar produktai priskiriami 
bedūmiams tabako gaminiams pagal 2 
straipsnio 29 dalį, ar rūkomajam tabakui 
pagal 2 straipsnio 33 dalį.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pateikiami kaip gaminiai, vartojami 
žmonėms gydyti arba ligų profilaktikai, 
išskyrus tuos, kurie ženklinami 3 dalyje 
nurodytu įspėjimu, gali būti pateikiami 
rinkai tik tada, jeigu jų leidimas suteiktas 
pagal Direktyvą 2001/83/EB:

a) gaminiai, kuriuose nikotino kiekis 
viršija 2 mg viename vienete, arba
b) gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba
c) gaminiai, kurių naudojimas pagal 
numatytą paskirtį sukelia vidutinę 
maksimalią piko metu koncentraciją 
plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino 
mililitre.

1a. Ši direktyva netaikoma gaminiams, 
kuriuose yra nikotino ir kurių leidimas 
suteiktas pagal Direktyvą 2001/83/EB.
1b. Gaminiai, kuriuose yra nikotino ir 
kuriems netaikoma 1 dalis, gali būti 
teikiami rinkai, jeigu jie atitinka šios 
direktyvos reikalavimus.
1c. Valstybės narės užtikrina, kad 
gaminiai, kuriuose yra nikotino, atitiktų 
galiojančius Europos Sąjungos vartotojų 
teisių apsaugos, saugos ir kitus susijusius 
teisės aktus.
1d. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos, 
kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai 
ataskaitą apie priemones, kurių buvo 
imtasi įgyvendinant ir vykdant [naujame] 
IV priede nurodytus teisės aktus, 
taikomus gaminiams, kuriuose yra 
nikotino, ir apie šių priemonių 
veiksmingumą.
1e. Valstybės narės užtikrina, kad 
gaminiai, kuriuose yra nikotino, nebūtų 
parduodami asmenims, nesulaukusiems 
amžiaus, nuo kurio pagal nacionalinius 
įstatymus leidžiama pirkti tabako 
gaminius.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 22 

2. Ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d. 
Komisija, konsultuodamasi su susijusiais 
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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.

suinteresuotaisiais subjektais ir 
valstybėmis narėmis, atlieka gaminių, 
kuriuose yra nikotino, tyrimą. Šiame 
tyrime bus nagrinėjamas klausimas, ar 
reikia parengti specialius teisės aktus dėl 
gaminių, kuriose yra nikotino.

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:

3. Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet 
kurios išorinės gaminių, kuriuose yra 
nikotino ir kuriems netaikoma Direktyva 
2001/83/EB, pakuotės turi būti toks 
įspėjimas apie žalą sveikatai:

Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali 
pakenkti jūsų sveikatai.

Šiame gaminyje yra nikotino, kuris sukelia 
priklausomybę ir gali pakenkti jūsų 
sveikatai.

4. 3 dalyje nurodytas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, 
nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie 
turi būti:
a) spausdinami ant dviejų didžiausių 
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės 
pakuotės paviršių;
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.
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.

Pagrindimas

Taip vaistų rinkodaros leidimas tampa privalomas, jeigu pateikiamas teiginys apie sveikatą 
visiškai atitinka Vaistų direktyvos apibrėžtį: „vartojami žmonėms gydyti arba ligų 
profilaktikai“ (cituojama Vaistų direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodyta vaisto apibrėžties pirma dalis).
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus pagal šią direktyvą 
priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir 
imasi visų jų vykdymui užtikrinti būtinų 
priemonių. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Bet kuri bauda turi būti didesnė negu 
finansinė nauda, gauta dėl pažeidimo.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 
straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje,
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje,
10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 
18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 
dalyje, Komisijai suteikiami neribotam
laikui nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

2. 4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 
4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 
3 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje ir
14 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios 
direktyvos įsigaliojimo datą].

Pagrindimas

Kai kurios Komisijos pasiūlyme numatytos nuostatos dėl deleguotųjų aktų neatitinka SESV 
290 straipsnio reikalavimų.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 
10 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 
3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 
13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 
dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų 
delegavimą. Sprendimu atšaukti 
įgaliojimus nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje, 4 
straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje ir
14 straipsnio 9 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 
6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 
straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 
straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 
straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 
dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 
11 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 9 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.
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iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip praėjus dvejiems 
metams nuo 25 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui šios 
direktyvos taikymo ekonominių ir 
socialinių pasekmių ataskaitą.

Pakeitimas 71

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 

Išbraukta.
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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.

Pagrindimas

Pasiūlymo 24 straipsnio 2 dalyje numatyta procedūra neatitinka SESV. Komisijos numatyta 
procedūra atitinka SESV 114 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytą procedūrą, kuri taikoma tik 
priemonėms, susijusioms su aplinkos arba darbo aplinkos apsauga.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šią 
direktyvą, įsigaliosiančius ne vėliau kaip 
[Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti 
tikslią datą: 18 mėnesių po įsigaliojimo]. 
Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų 
nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, reikalingus šiai direktyvai 
įgyvendinti, įsigaliosiančius ne vėliau kaip 
[Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti tikslią 
datą: 36 mėnesiai po įsigaliojimo]. Jos 
nedelsdamos perduoda Komisijai tų 
nuostatų tekstą.

Pakeitimas 73

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.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
I a priedas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
ES teisės aktai, taikomi gaminiams, 
kuriuose yra nikotino:
Bendra sauga:
Direktyva 2001/95/EB dėl bendros 
gaminių saugos
Bendrijos skubaus keitimosi informacija 
sistema (RAPEX). Pranešimai ir įspėjimai 
apie pavojingus gaminius
Pakuotė ir ženklinimas:
Direktyva 67/548/EEB dėl pavojingų 
medžiagų
Direktyva 99/45/EB dėl pavojingų 
preparatų
Reglamentas Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo taikomas nuo 
2015 m.
Cheminė sauga:
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH reglamentas)
Elektros sauga:
Direktyva 2006/95/EB dėl žemos įtampos 
prietaisų
Elektromagnetinio suderinamumo 
direktyva 2004/108/EB
Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo (PMNA direktyva) (kai 
taikoma)
Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų (EEĮA 
direktyva)
Direktyva 2006/66/EB dėl baterijų
Svoris ir matavimo vienetai:
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Direktyva 76/211/EEB dėl fasuotų 
produktų komplektavimo pagal masę arba 
tūrį
Direktyva 2007/45/EB dėl fasuotų 
produktų vardinių kiekių
Komercinė praktika:
Direktyva 97/7/EB dėl nuotolinės 
prekybos sutarčių
Elektroninės komercijos direktyva 
2000/31/EB
Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios 
ir lyginamosios reklamos
Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
įmonių komercinės veiklos

Pagrindimas

Valstybės narės gaminiams, kuriuose yra nikotino, turėtų taikyti galiojančius vartotojų 
apsaugos ir saugos teisės aktus. Numačius reikalavimą pateikti ataskaitą bus užtikrintas 
sistemingesnis požiūris ir Komisija gaus duomenų peržiūrai, kurią reikia atlikti iki 2017 m. 
balandžio mėn.
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