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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai par tabakas 
izstrādājumiem un pilnīgi atbalsta iedzīvotāju labklājības veicināšanu, kā arī labāku 
sabiedrības veselības aizsardzību. Viņš arī uzsver, ka līdzsvarota tiesiskā regulējuma 
izstrādāšanai ir svarīgi apsvērt visus tabakas ražošanas, noformēšanas un pārdošanas aspektus, 
jo īpaši saglabājot darbavietas lauksaimniecības nozarē un tabakas vērtību ķēdi. Atzinuma 
sagatavotājs uzsver, ka ierosinātais teksts tiks pielāgots PVO starptautiskās tirdzniecības 
saistībām un juridiski saistošajiem pienākumiem, kas paredzēti Eiropas Kopienu pieņemtajā 
PVO Pamatkonvencijā par tabakas kontroli (FCTC).

Atzinuma sagatavotājs uzsver to pasākumu svarīgo nozīmi, kuri ievērojami un reāli samazinās 
tabakas patēriņu un atturēs jauniešus no smēķēšanas sākšanas, taču kuri neizraisa kritumu 
Eiropas tabakas audzēšanas sektorā, proti, Eiropas tabakas aizstāšana ar lētāku un 
nekontrolētu tabaku no trešām valstīm un tabakas izstrādājumu nelegālās tirdzniecības 
pieaugums uz ES ārējām robežām.

Eiropas Savienībā tabaka katru gadu izraisa gandrīz 700 000 cilvēku nāvi. Komisija savā 
priekšlikumā galveno uzmanību ir pievērsusi cilvēku, jo īpašu jauniešu, atturēšanai no tabakas 
izstrādājumu patēriņa sākšanas, jo 70 % smēķētāju sāk smēķēt pirms astoņpadsmit gadu 
vecuma sasniegšanas. Turklāt tabaka ir darbietilpīgs lauksaimniecības produkts, kas 
nodrošina 400 000 pilna laika un sezonas darbus visā Eiropā, galvenokārt sociāli nelabvēlīgos 
reģionos, kuros ir tikai dažas darba alternatīvas vai to nav vispār. Ekonomikas dalībniekus 
sniegtie dati parāda, ka 96 % tabakas audzēšanas saimniecību ir ģimenes saimniecības, kuru 
audzēšanas apgabals ir robežās no 0,5 līdz 3 hektāriem.

Eiropas Parlaments vairākkārt ir pievērsis uzmanību tam, ka nav saistības starp tabakas 
audzēšanu un smēķēšanu. Arī Eiropas Komisija savā novērtējuma ziņojumā atzīst, ka nav 
tiešas saiknes starp tabakas audzēšanu un smēķēšanas rādītājiem.

Visiedarbīgākais instruments jaunatnes atturēšanai no smēķēšanas sākšanas ir izglītība un 
profilakses programmas. Jaunākais reprezentatīvais apsekojums atklāj, ka pēdējos desmit 
gados saistībā ar dažādām profilakses programmām tabakas patēriņš ir pastāvīgi samazinājies, 
piemēram, Vācijas Federatīvajā Republikā. Tāpēc atzinuma sagatavotājs stingri iesaka 
izveidot Eiropas Smēķēšanas novēršanas fondu, kas finansētu programmas, kuras palīdz 
iedzīvotājiem atmest smēķēšanu, attur iedzīvotājus no smēķēšanas sākšanas un informē 
iedzīvotājus par smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz veselību.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka iedzīvotāji nesaņem pienācīgu informāciju par smēķēšanas 
kaitīgajām sekām. Tāpēc, paturot prātā patērētāju aizsardzību, būtu jāievieš precīzāks 
marķējums, piemēram, norāde par tabakas izstrādājumu dažādas pakāpes kaitīgumu. Tas 
nedrīkst maldināt patērētājus, jo kaitīgi ir visi tabakas izstrādājumi.

Daudzās dalībvalstīs ievērojami vairāk smēķē tie vīrieši un sievietes, kuru izglītības līmenis ir 
zemāks un kuri atrodas sarežģītos sociālos apstākļos: piemēram, Ungārijā smēķē 45 % vīriešu 
un 26 % sieviešu, kas pēc pamatskolas beigšanas ir pārtraukuši mācīties. Pēc vidusskolas 
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beigšanas smēķē 32 % vīriešu un 22 % sieviešu. Vienlaikus pēc augstskolas beigšanas smēķē 
tikai 20 % vīriešu un 18 % sieviešu. Tāpēc direktīvā, reglamentējot tabakas izstrādājumus, 
būtu jāapsver arī sociālie aspekti.

Atzinuma sagatavotājs pauž bažas, ka Komisijas priekšlikumā ietverto deleģēto aktu joma ir 
pārāk plaša un varētu radīt iestāžu līdzsvara trūkumu starp Parlamentu un Padomi kā 
likumdevējiem un Komisiju.

Ierosinātās jaunās direktīvas par tabakas izstrādājumiem (TID) 3. pantā Komisija un 
dalībvalstis tiek pilnvarotas modificēt darvas, nikotīna, oglekļa monoksīda vai citu emisiju 
maksimālo saturu; lēmums krasi samazināt nikotīna produkciju var diskriminēt Bērlija tipa 
tabakas ražotājus.

Saskaņā ar priekšlikuma 6. pantu dalībvalstis un Komisija drīkst izlemt, kāds aromāts vai 
kāda sastāvdaļu koncentrācija ir uzskatāma par tādu, kas piešķir tabakas izstrādājumiem 
raksturīgu aromātu; tās var arī izlemt aizliegt laist tirgū tabakas izstrādājumus ar piedevām, 
„pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem”. Lai noskaidrotu situāciju attiecībā uz 
piedevām, atzinuma sagatavotājs grib, lai tiktu izveidots pozitīvais un negatīvais to piedevu 
saraksts, kuras ir būtiskas tabakas izstrādājumu ražošanai un kuras pievienojot izstrādājums 
iegūst raksturīgo aromātu.

Dodot iespēju veikt tabakas izstrādājumu pārrobežu pirkumus, tostarp tiešsaistē, ar 
priekšlikumu tiek radīti īpaši draudi jaunākajām paaudzēm. Šā priekšlikuma pieņemšana 
varētu nozīmēt to, ka jauniešiem, kas vēl nav sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, būs 
vieglāk piekļūt tabakas izstrādājumiem. Tāpēc, lai atturētu jauniešus no smēķēšanas sākšanas, 
atzinuma sagatavotājs ierosina aizliegt tabakas izstrādājumu tirdzniecību internetā. Dažas 
dalībvalstis jau ir ieviesušas minēto labo praksi.

Lai sasniegtu LESD galveno mērķi — veicināt iedzīvotāju labklājību —, atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka, ievērojot subsidiaritātes principu, tām dalībvalstīm, kas jau ir 
ieviesušas prettabakas pasākumus, kuri neietilpst Komisijas priekšlikuma jomā, būtu 
jāsaglabā savas attiecīgās sistēmas.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā tabakas un saistīto 
izstrādājumu iekšējā tirgus lielumu, 

(6) Ņemot vērā tabakas un saistīto 
izstrādājumu iekšējā tirgus lielumu, 
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tabakas izstrādājumu ražotāju arvien 
pieaugošo noslieci visai Savienībai 
paredzēto ražošanu koncentrēt tikai 
nedaudzās ražotnēs dalībvalstīs un no tā 
izrietošo tabakas un saistīto izstrādājumu 
pārrobežu tirdzniecības ievērojamo 
apjomu, iekšējā tirgus netraucētu darbību 
drīzāk var panākt ar leģislatīviem 
pasākumiem Savienības līmenī, nevis 
valstu līmenī.

tabakas izstrādājumu ražotāju arvien 
pieaugošo noslieci visai Savienībai 
paredzēto ražošanu koncentrēt tikai 
nedaudzās ražotnēs dalībvalstīs un no tā 
izrietošo tabakas un saistīto izstrādājumu 
pārrobežu tirdzniecības ievērojamo 
apjomu, iekšējā tirgus netraucētu darbību 
drīzāk var panākt ar stingrākiem
leģislatīviem pasākumiem Savienības 
līmenī.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Savienībai būtu jāpievērš 
īpaša uzmanība tabakas ražošanai mazāk 
labvēlīgos apgabalos, jo īpaši attālākos 
reģionos, kur tā bieži ir saistīta ar 
konkrētām ģeogrāfiskām un sociāli 
ekonomiskām īpatnībām, un Savienībai 
būtu jāļauj attiecīgajām dalībvalstīm 
piemērot konkrētus pasākumus ražošanas 
turpināšanai šajos apgabalos.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti.
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti.
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 
vidū. Visiedarbīgākie instrumenti 
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vidū. jaunatnes atturēšanai no smēķēšanas 
sākšanas ir izglītība, informācijas un 
profilakses kampaņas un palīdzības 
programmas tiem, kas vēlas atmest 
smēķēšanu. Šiem instrumentiem arī 
turpmāk būs būtiski svarīga loma. Tāpēc 
būtu jāizveido Eiropas Smēķēšanas 
novēršanas fonds, lai finansētu 
programmas, kuras palīdzētu 
iedzīvotājiem atmest smēķēšanu, atturētu 
iedzīvotājus no smēķēšanas sākšanas un 
informētu iedzīvotājus par smēķēšanas 
kaitīgo ietekmi uz veselību.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz maksimālā satura 
noteikšanu varētu būt nepieciešams un 
lietderīgi vēlāk pielāgot noteiktā satura 
līmeni vai noteikt maksimālās emisiju 
robežvērtības, ņemot vērā to toksicitāti un 
spēju izraisīt atkarību.

(11) Attiecībā uz maksimālā satura 
noteikšanu varētu būt nepieciešams un 
lietderīgi vēlāk pielāgot noteiktā satura 
līmeni vai noteikt maksimālās emisiju 
robežvērtības, ņemot vērā zinātnes 
sasniegumus, progresu un zināšanas, kā 
arī starptautiski pieņemtus standartus, lai 
novērtētu to toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Patlaban tiek izmantotas dažādas 
pārskata formas, tāpēc ražotājiem un 
importētājiem rodas grūtības izpildīt savus 
ziņošanas pienākumus un dalībvalstīm un 
Komisijai ir apgrūtinoši salīdzināt un 
analizēt saņemto informāciju un izdarīt 
secinājumus, pamatojoties uz to. Šajā 
saistībā būtu jāparedz vienota obligāta 

(13) Patlaban tiek izmantotas dažādas 
pārskata formas, tāpēc ražotājiem un 
importētājiem rodas grūtības izpildīt savus 
ziņošanas pienākumus un dalībvalstīm un 
Komisijai ir apgrūtinoši salīdzināt un 
analizēt saņemto informāciju un izdarīt 
secinājumus, pamatojoties uz to. Šajā 
saistībā būtu jāparedz vienota obligāta 
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forma ziņošanai par sastāvdaļām un 
emisijām. Attiecībā uz informāciju par 
izstrādājumiem sabiedrībai būtu 
jānodrošina lielākā iespējamā 
caurskatāmība, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā tabakas izstrādājumu ražotāju 
komerciālā un intelektuālā īpašuma 
tiesības.

forma ziņošanai par sastāvdaļām un 
emisijām. Attiecībā uz informāciju par 
izstrādājumiem sabiedrībai būtu 
jānodrošina lielākā iespējamā 
caurskatāmība, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā tabakas izstrādājumu ražotāju 
komerciālā un intelektuālā īpašuma tiesības
un atbilstību PVO noteiktajām saistībām.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas aromāts un kas varētu 
rosināt smēķēšanas uzsākšanu vai 
ietekmēt patēriņa modeļus. Piemēram, 
daudzās valstīs pakāpeniski palielinājās 
mentolu saturošu izstrādājumu 
tirdzniecība, lai gan smēķēšanas izplatība 
kopumā samazinājās. Vairāki pētījumi 
liecina, ka tabakas izstrādājumi ar 
mentolu var atvieglot ieelpošanu, kā arī 
veicināt smēķēšanas uzsākšanu jauniešu 
vidū. Būtu jāizvairās no pasākumiem, ar 
kuriem nepamatoti paredz atšķirīgus 
nosacījumus aromatizētām cigaretēm 
(piemēram, mentola vai krustnagliņu 
cigaretēm).

svītrots

Pamatojums

Nav nekādu neatkarīgu pētījumu, kas liecinātu par to, ka mentola piedeva palielina 
smēķēšanu un rosina smēķēšanas uzsākšanu. Tikai trijās dalībvalstīs ir augsts mentolu 
saturošu cigarešu patēriņš.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ticamos pētījumos pierādīts, ka 
tabakas audzēšanas līmenis ES nav 
saistīts ar smēķējošo ES pilsoņu skaitu.
Vienlaikus absolūtais vairākums ES 
teritorijā izaudzētās tabakas nāk no ļoti 
mazām ģimeņu lauku saimniecībām, 
kurām ir ārkārtīgi grūti pārslēgties uz citu 
ražošanas modeli. Tāpēc ir jāparūpējas 
par to, lai saglabātu ES lauksaimniekiem 
iespēju tirgot savu saražoto tabaku 
Eiropas patērētāju vajadzībām, 
nodrošinot augstāko šo izejmateriālu 
kvalitāti un izpildot šajā direktīvā 
noteiktās normas attiecībā uz 
sastāvdaļām, un turklāt nediskriminējot 
nelabvēlīgos klimatiskajos apstākļos 
audzētās tabakas šķirnes. Turklāt 
dalībvalstīm jāveic pasākumi ar mērķi 
pārkvalificēt lauksaimniekus, kas audzē 
tabaku, uz citām lauksaimniecības 
ražošanas nozarēm, jo īpaši izmantojot 
pieejamos līdzekļus saskaņā ar Regulu 
Nr. XXX (lauku attīstība).

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādu tabakas izstrādājumu 
aizliegums, kuriem ir raksturīgs aromāts, 
pilnībā neaizliedz atsevišķu piedevu 
lietošanu, bet liek ražotājiem samazināt 
piedevu vai piedevu kombināciju tādā 
mērā, lai tās vairs neradītu raksturīgo 
aromātu. Tabakas izstrādājumu ražošanai 
vajadzīgo piedevu izmantošana būtu 
jāatļauj, ja vien tās nerada raksturīgu 
aromātu. Komisijai būtu jānodrošina 
vienādi nosacījumi noteikuma par 
raksturīgu aromātu īstenošanai. Lēmuma 
pieņemšanas procesā dalībvalstīm un 

svītrots
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Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu 
darba grupu palīdzība. Piemērojot šo 
direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas 
tabakas varietātes.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem.
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 
paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Pierādījumi arī 
liecina, ka lieli kombinēti brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir iedarbīgāki par 
rakstiskiem brīdinājumiem. Šajā saistībā 
kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību būtu jāpadara obligāti visā 
Savienībā un jāizvieto uz būtiskām un 
redzamām iepakojuma virsmas daļām. Lai 
nodrošinātu, ka visi brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir uzskatāmi un 
iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais 
izmērs.

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem.
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 
paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Pierādījumi arī 
liecina, ka lieli kombinēti brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir iedarbīgāki par 
rakstiskiem brīdinājumiem. Šajā saistībā 
kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību būtu jāpadara obligāti visā 
Savienībā un, lai tie būtu efektīvi, jāizvieto 
uz būtiskām un redzamām iepakojuma 
virsmas daļām.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
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izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”,
“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”,
“bez aromatizētājiem”, “tievs”), 
nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai 
citām zīmēm. Arī atsevišķu cigarešu 
izmērs un izskats var maldināt 
patērētājus, radot iespaidu, ka tās ir 
mazāk kaitīgas. Nesen veikts pētījums arī 
liecina, ka tievo cigarešu smēķētāji drīzāk 
ticētu tam, ka to izvēlētā cigarešu marka 
varētu būt mazāk kaitīga. Tas būtu 
jānovērš.

izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”,
“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”,
“bez aromatizētājiem”), nosaukumiem, 
attēliem un grafiskām vai citām zīmēm.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Smēķēšanai paredzētiem tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes un 
tinamās tabakas izstrādājumi (t. i., tabakas 
izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto 
gados vecāki patērētāji), būtu jāpiešķir 
atbrīvojums no atsevišķām marķēšanas 
prasībām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjomu ziņā vai 
patēriņa modeļos saistībā ar jauniešiem.
Attiecībā uz šo citu tabakas izstrādājumu 
marķēšanu būtu jāievēro īpaši noteikumi.
Jānodrošina, lai brīdinājumi par bezdūmu 
tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību 
būtu uzskatāmi. Tāpēc brīdinājumi būtu 
jāizvieto uz bezdūmu tabakas izstrādājumu 
iepakojuma divām lielākajām virsmām.

(24) Smēķēšanai paredzētiem tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes un 
tinamās tabakas izstrādājumi, būtu 
jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
marķēšanas prasībām, kamēr nav notikusi 
būtiska apstākļu maiņa pārdošanas apjomu 
ziņā vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem. Attiecībā uz šo citu tabakas 
izstrādājumu marķēšanu būtu jāievēro īpaši 
noteikumi. Jānodrošina, lai brīdinājumi par 
bezdūmu tabakas izstrādājumu ietekmi uz 
veselību būtu uzskatāmi. Tāpēc 
brīdinājumi būtu jāizvieto uz bezdūmu 
tabakas izstrādājumu iepakojuma divām 
lielākajām virsmām.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tirgū tiek laists ievērojams apjoms 
nelikumīgu izstrādājumu, kuri neatbilst 
Direktīvā 2001/37/EK paredzētajām 
prasībām, un ir pamats uzskatīt, ka šis 
apjoms varētu palielināties. Šādi 
izstrādājumi kavē prasībām atbilstošu 
izstrādājumu brīvu apriti un mazina 
tabakas kontroles tiesību aktos paredzēto 
aizsardzību. Turklāt PKTK uzliek 
Savienībai pienākumu apkarot nelikumīgu 
izstrādājumu apriti; tā ir daļa no 
visaptverošas tabakas kontroles politikas.
Tāpēc būtu jāparedz noteikums par tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienību 
marķēšanu unikālā un drošā veidā, un to 
pārvietošana būtu jāreģistrē, lai šos 
izstrādājumus Savienībā varētu izsekot un 
identificēt un lai varētu uzraudzīt un labāk 
nodrošināt to atbilstību šīs direktīvas 
noteikumiem. Turklāt jāparedz arī 
noteikums par drošības elementu ieviešanu, 
kas atvieglotu izstrādājumu autentiskuma 
pārbaudi.

(26) Tirgū tiek laists ievērojams apjoms 
nelikumīgu izstrādājumu, kuri neatbilst 
Direktīvā 2001/37/EK paredzētajām 
prasībām, un ir pamats uzskatīt, ka šis 
apjoms varētu palielināties. Šādi 
izstrādājumi kavē prasībām atbilstošu 
izstrādājumu brīvu apriti un mazina 
tabakas kontroles tiesību aktos paredzēto 
aizsardzību. Turklāt PKTK uzliek 
Savienībai pienākumu apkarot nelikumīgu 
izstrādājumu apriti; tā ir daļa no 
visaptverošas tabakas kontroles politikas.
Tāpēc būtu jāparedz noteikums par tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienību 
marķēšanu unikālā un drošā veidā, un to 
pārvietošana būtu jāreģistrē, lai šos 
izstrādājumus Savienībā varētu izsekot un 
identificēt un lai varētu uzraudzīt un labāk 
nodrošināt to atbilstību šīs direktīvas 
noteikumiem, kas ļautu ierobežot tabakas 
izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību, jo 
īpaši uz Eiropas Savienības ārējām 
robežām. Turklāt jāparedz arī noteikums 
par drošības elementu ieviešanu, kas 
atvieglotu izstrādājumu autentiskuma 
pārbaudi. No otras puses, Komisijai un 
dalībvalstīm jānodrošina, lai katrs 
pasākums, kas pieņemts, piemērojot šo 
direktīvu, netieši neietekmē tabakas
izstrādājumu nelikumīgās tirdzniecības 
pieaugumu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana 
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām. Kopīgi 

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana, 
tostarp tirdzniecība internetā, kā arī 
tabakas izstrādājumu izplatīšanas par 
brīvu vai apmaiņas prakse publiskās 
vietās reklāmas nolūkos atvieglo jauniešu 
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noteikumi par paziņošanas sistēmu ir
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā 
īstenots šīs direktīvas potenciāls. Šajā 
direktīvā paredzētais noteikums par 
tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas paziņošanu būtu jāpiemēro 
neatkarīgi no paziņošanas procedūras, 
kas noteikta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 8. jūnija 
Direktīvā 200/31/EK par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem. Tabakas 
izstrādājumu tālpārdošanas darījumi 
starp uzņēmumiem un patērētājiem ir 
sīkāk reglamentēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1997. gada 20. maija 
Direktīvā 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances 
līgumiem, kura no 2014. gada 13. jūnija 
tiks aizstāta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra 
Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju 
tiesībām.

piekļuvi tabakas izstrādājumiem un 
apdraud atbilstību tiesību aktiem tabakas 
kontroles jomā un jo īpaši šīs direktīvas 
prasībām. Tāpēc tā ir jāaizliedz.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt 
mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to 
patēriņš būtu jāierobežo. Tādēļ ir svarīgi 
pārraudzīt jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu attīstības tendences.
Ražotājiem un importētājiem būtu jānosaka 
pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu 
pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. Komisijai 
būtu jāuzrauga attīstības tendences un 
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
direktīvas transponēšanas termiņa, lai 
novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi.

(31) Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt 
mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to 
patēriņš būtu jāierobežo, izmantojot 
izglītību un novēršot smēķēšanas sākšanu.
Tādēļ ir svarīgi pārraudzīt jaunieviestu 
tabakas izstrādājumu attīstības tendences.
Ražotājiem un importētājiem būtu jānosaka 
pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu 
pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. Komisijai 
būtu jāuzrauga attīstības tendences un 
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
direktīvas transponēšanas termiņa, lai 
novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi.



AD\939865LV.doc 13/40 PE507.956v03-00

LV

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo īpaši 
attiecībā uz sastāvdaļu ziņošanas formātu,
tādu izstrādājumu noteikšanu, kam piemīt 
raksturīgi aromāti, paaugstināta 
toksicitāte un spēja izraisīt atkarību, kā arī 
metodēm, kas izmantojamas, lai noteiktu, 
vai tabakas izstrādājumam piemīt 
raksturīgs aromāts, īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

(37) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo īpaši 
attiecībā uz sastāvdaļu, paaugstinātas 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību
ziņošanas formātu. Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, atbilstoši 21. pantā 
minētajai procedūrai nosaka izmantoto 
piedevu paaugstinātas toksicitātes un
spējas izraisīt atkarību noteikšanas 
metodoloģiju.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai šī direktīva darbotos pilnībā un 
neatpaliktu no tehniskās un zinātnes 
attīstības un starptautiskajām norisēm 
tabakas ražošanas, patēriņa un 
regulējuma jomā, pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu ir 
jādeleģē Komisijai, jo īpaši attiecībā uz 
emisiju maksimālā satura un tā mērīšanas 
metožu noteikšanu, tādu sastāvdaļu 
maksimālā līmeņa noteikšanu, kas 
palielina toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību vai piesaistīt, brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru 
un drošības elementu izmantošanu 
marķējumā un uz iepakojuma, datu 
glabāšanas līgumos ar neatkarīgām 
trešām personām iekļaujamo 

svītrots
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pamatelementu noteikšanu un dažu tādu 
atbrīvojumu pārskatīšanu, kas piešķirti 
tabakas izstrādājumiem, kuri nav 
cigaretes, tinamās tabakas un bezdūmu 
tabakas izstrādājumi, un nikotīna līmeņa 
pārskatīšanu attiecībā uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā 
tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, uzskata 
par nepieciešamu paturēt spēkā 
stingrākus valsts noteikumus saistībā ar 
aspektiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
tai būtu jāļauj to darīt attiecībā gan visiem 
izstrādājumiem. Dalībvalstij vajadzētu būt 
iespējai ieviest stingrākus noteikumus, kas
vienlīdzīgi attiecas uz visiem 
izstrādājumiem, pamatojoties uz konkrēto 
situāciju attiecīgajā dalībvalstī un ar 
nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Stingrāku valsts noteikumu 
piemērošanu vajadzētu atļaut tikai tad, ja 
tie ir vajadzīgi un samērīgi un neietver 
patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus 
ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm. Stingrāki valsts noteikumi ir 
iepriekš jāpaziņo Komisijai un jāsaņem 
tās apstiprinājums, ņemot vērā augsto 
veselības aizsardzības līmeni, kas panākts 

(40) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 
dalībvalstij nevajadzētu būt iespējai ieviest 
stingrākus valsts noteikumus, kas attiecas 
uz visiem izstrādājumiem, kuri ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.
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ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Dalībvalstij, kas pamatotu iemeslu 
dēļ saistībā ar vietējo kopienu sociāli 
ekonomisko atkarību uzskata, ka ir 
jāsaglabā un/vai jāievieš valsts un/vai 
reģionāli noteikumi ar mērķi saglabāt 
tradicionālās tabakas plantācijas, būtu 
jāļauj to darīt.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus, ko 
saistībā ar aspektiem, uz kuriem 
neattiecas šī direktīva, vienādi piemēro 
visiem izstrādājumiem, ar nosacījumu, ka 
tie ir saderīgi ar Līgumu un netraucē šīs 
direktīvas pilnīgu piemērošanu. Attiecīgi 
dalībvalstis varētu, piemēram, saglabāt 
vai ieviest noteikumus, kas nodrošina 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 
standartizāciju (tostarp krāsas un fontu), 
ar nosacījumu, ka šie noteikumi ir 
saderīgi ar Līgumu un ar PTO 
noteiktajiem pienākumiem un neietekmē 
šīs direktīvas pilnīgu piemērošanu. Par 
tehniskiem noteikumiem ir iepriekš 
jāpaziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvu 98/34/EK, kas nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu, un Informācijas 
sabiedrības pakalpojumu noteikumu 

(41) Attiecībā uz pašreizējiem 
starptautiskajiem tirgus noteikumiem un, 
lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 
dalībvalstis, saglabājot vai ieviešot 
stingrākus valsts noteikumus jomās, kas 
nav šīs direktīvas darbības jomā,
neaizliedz vai neievieš ierobežojumus 
attiecībā uz tabakas un saistīto 
izstrādājumu importu, pārdošanu un 
patēriņu, kas tiek veikts atbilstīgi šai 
direktīvai.



PE507.956v03-00 16/40 AD\939865LV.doc

LV

sfērā.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Piemērojot šo direktīvu, jānovērš 
jebkāda to iedzīvotāju dzīves apstākļu 
pasliktināšanās, kuru iztikas līdzekļi ir 
atkarīgi no tabakas audzēšanas Eiropā un 
kas bieži dzīvo nelabvēlīgos apgabalos.
Ņemot vērā, ka šīs direktīvas mērķis ir 
vienīgi mazināt tabakas izstrādājumu 
lietošanas pamudinājumu, pieņemot 
jebkādu lēmumu sastāvdaļu un piedevu 
jomā, būtu attiecīgi jāņem vērā iespējamā 
netiešā sociāli ekonomiskā ietekme uz 
iedzīvotājiem, kuru iztikas līdzekļi ir 
atkarīgi no tabakas audzēšanas.
Nepieciešams saglabāt tabakas audzēšanu 
Eiropā, jo tā veido nelielu patēriņa 
īpatsvaru ES, taču vienlaicīgi veicina 
ekonomikas stabilitāti atsevišķos Eiropas 
reģionos, kuros ir ierobežota alternatīvu 
kultūraugu audzēšana. Tabakas 
audzēšanas apjoma samazināšanās vai 
audzēšanas pārtraukšana ES nekādi 
neietekmētu patēriņa līmeni, jo tādējādi 
pieaugtu imports no trešām valstīm un 
pazeminātos kvalitātes standarti.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “raksturīgs aromāts” nozīmē smaržu vai 
garšu, kas nošķirama no tabakas smaržas 
un garšas un ko rada piedeva vai piedevu 
kombinācija, tostarp, bet ne tikai, augļi, 
garšvielas, garšaugi, alkohols, saldumi, 

(4) “raksturīgs aromāts” nozīmē smaržu vai 
garšu, kas nošķirama no tabakas vai 
mentola smaržas un garšas un ko rada 
piedeva vai piedevu kombinācija, tostarp, 
bet ne tikai, augļi, garšvielas, garšaugi, 
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mentols vai vaniļa, un kas sajūtama pirms 
tabakas izstrādājuma lietošanas paredzētajā 
veidā vai tās laikā;

alkohols, saldumi vai vaniļa, un kas 
sajūtama pirms tabakas izstrādājuma 
lietošanas paredzētajā veidā vai tās laikā;

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “aromatizētājs” ir piedeva, kas rada 
smaržu un/vai garšu;

(13) “aromatizētājs” ir piedeva, kas rada 
smaržu un/vai garšu un kas vienlaikus nav 
būtisks tabakas izstrādājuma ražošanas 
procesā;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) “sastāvdaļa” ir piedeva, tabaka (lapas 
un citas dabīgas, pārstrādātas vai 
nepārstrādāta tabakas augu daļas, tostarp 
tabaka ar palielinātu apjomu un
atjaunota tabaka), kā arī visas vielas, kas 
sastopamas gatavā tabakas izstrādājumā, 
tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un 
uzlīmes;

(18) “sastāvdaļa” ir piedeva, kā arī visas 
vielas, kas sastopamas gatavā tabakas 
izstrādājumā, tostarp papīrs, filtrs, krāsas, 
kapsulas un uzlīmes;

Pamatojums

Tabakas lapas nebūtu jāuzskata par sastāvdaļu, jo tās ietilpst produktā, nevis ir pievienota 
daļa. Pašreizējā TID (2001/37/EC) tabaka nav iekļauta kā sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) “dabiska sastāvdaļa” ir tabaka 
(lapas un citas dabiskas, pārstrādātas vai 
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nepārstrādātas tabakas augu daļas, 
tostarp tabaka ar palielinātu apjomu un 
atjaunota tabaka);

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) “maksimālais līmenis” jeb 
“maksimālais saturs” ir tabakas 
izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
sastāvs vai emisijas, tostarp “0” (mēra 
gramos);

(19) “maksimālais līmenis” ir tabakas 
izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
sastāvs (mēra gramos);

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) “tabakas izstrādājumi” ir izstrādājumi, 
ko patērētāji var lietot un kas sastāv (kaut 
vai daļēji) no tabakas, kura ir vai nav 
ģenētiski modificēta;

(34) “tabakas izstrādājumi” ir izstrādājumi, 
ko patērētāji var lietot un kas sastāv (kaut 
vai daļēji) no tabakas;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 36.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) “imitēti tabakas izstrādājumi” ir 
saldumi, uzkožamie, rotaļlietas vai jebkādi 
objekti tabakas izstrādājumu formā, kuri 
var pievilināt nepilngadīgas personas. Šie 
izstrādājumi ir jāaizliedz;
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Pamatojums

Saskaņā ar 16. pantu PVO Pamatkonvencijā par tabakas kontroli (FCTC), kuru Eiropas 
Kopiena ratificējusi 2005. gada 30. jūnijā, pušu konference aizliedz pārdot tabakas 
izstrādājumus nepilngadīgām personām, aizliedzot imitētus tabakas izstrādājumus. ES tiesību 
akti ir jāpielāgo starptautiskajām saistībām.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 1. punktā noteikto maksimālo 
saturu, ņemot vērā zinātnes attīstību un 
starptautiski pieņemtus standartus.

2. Komisija, balstoties uz drošiem un 
neapstrīdamiem zinātniskiem 
pierādījumiem un starptautiski 
pieņemtiem standartiem, var iesniegt 
priekšlikumus, lai pielāgotu 1. punktā 
noteikto maksimālo saturu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un citu 
tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, 
emisiju saturu, kas ievērojami palielina 
tabakas izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot toksicitātes 
un spējas izraisīt atkarību robežvērtības, 
kuras izriet no 1. punktā noteiktā darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda satura.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, kas 
balstās uz drošiem un neapstrīdamiem
zinātniskiem pierādījumiem un dalībvalstu 
paziņoto maksimālo saturu, Komisija var 
iesniegt priekšlikumus, lai pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un citu 
tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, 
emisiju saturu, kas ievērojami palielina 
tabakas izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot toksicitātes 
un spējas izraisīt atkarību robežvērtības, 
kuras izriet no 1. punktā noteiktā darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda satura.
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Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura mērīšanas metodes,
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību 
un starptautiski atzītus standartus.

3. Komisija var iesniegt priekšlikumus, lai 
pielāgotu 1. punktā noteikto maksimālo 
saturu, ņemot vērā zinātnes attīstību un 
starptautiski atzītus standartus.

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, paredzēts izvairīties no tā, ka Komisija un dalībvalstis varētu mainīt 
maksimālo darvas, nikotīna, oglekļa monoksīda un citu emisiju daudzumu, izmantojot 
deleģētos aktus un neņemot vērā Eiropas Parlamenta viedokli.   Jebkuras būtiskas izmaiņas 
šajā saturā var ietekmēt tabakas audzēšanas nozari. Tas jo īpaši attiecas uz nikotīnu, kas ir 
Bērlija tipa tabakas izstrādājumu galvenā sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. 
Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot 
vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī 
starptautiski atzītus standartus, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un 
pielāgotu mērīšanas metodes.

svītrots
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
6. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija var izveidot negatīvu to 
piedevu sarakstu, kuras nav būtiskas 
tabakas izstrādājumu ražošanai un kuru 
pievienošana piešķir izstrādājumam 
raksturīgo aromātu. Šis noteikums 
neattiecas uz tradicionālu mentola 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

1. Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kas satur piedevas, kuras 
rada vai izdala aromātu, kas nav tabakas 
vai mentola pamata aromāts.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz cukura un citu tādu 
piedevu izmantošanu, kas ir būtiskas 
tabakas izstrādājumu ražošanai, īpaši tādu
piedevu izmantošanu, kas uzlabo 
nelabvēlīgos klimatiskajos apstākļos un 
mazāk labvēlīgos reģionos audzētas 
tabakas kvalitāti.
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Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka vienotus noteikumus par 
procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu,
vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 
1. punkts. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma, 
izmantojot īstenošanas aktus, nosaka vai 
pēc savas iniciatīvas var noteikt, vai uz 
tabakas izstrādājumu attiecas 1. punkts, 
pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru. Lēmumu 
pieņemšanas procesā iesaista neatkarīgu 
speciālistu grupu.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka vienotus noteikumus par 
procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, 
vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 
1. punkts. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 1. un 
2. punktu, liecina, ka konkrēta piedeva vai 
to kombinācija, pārsniedzot noteiktu 
līmeni vai koncentrāciju, parasti piešķir 
tabakas izstrādājumiem raksturīgu 
aromātu, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
noteiktu šo piedevu vai piedevu 
kombināciju maksimāli pieļaujamo 
līmeni.

svītrots
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu. (c) piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu, 
izņemot, ja tās neietekmē patērētāju 
veselību.

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) piedevas, kas piešķir izstrādājumam 
raksturīgu aromātu;

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus 
tehniskus elementus, kas varētu mainīt 
aromātu vai dūmu intensitāti. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

5. Dalībvalstis reglamentē aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus 
tehniskus elementus, kas varētu mainīt 
aromātu vai dūmu intensitāti. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis tomēr uz tā pamata neaizliedz 
laist tirgū mentolu saturošus tabakas 
izstrādājumus tikai tāpēc vien, ka tie satur 
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mentolu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 7. un 
8. punktu, liecina, ka noteikta piedeva vai 
noteikts tās daudzums tabakas 
izstrādājuma lietošanas laikā būtiski 
palielina tā toksisko vai atkarību izraisošo 
ietekmi, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
noteiktu šo piedevu maksimāli pieļaujamo 
līmeni.

svītrots

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām.
Tinamajai tabakai informatīvo uzrakstu 
drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, 
atverot iepakojuma vienību. Gan 
vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais 
uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 4. Komisija ir pilnvarota iesniegt 



AD\939865LV.doc 25/40 PE507.956v03-00

LV

22. pantu pieņemt deleģētos aktus: priekšlikumus:

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lai noteiktu šajā pantā paredzēto 
brīdinājumu formātu, izvietojumu un 
dizainu, tostarp fonta veidu un fona 
krāsu.

svītrots

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietoti kombinēti 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību.
Kombinētais brīdinājums par ietekmi uz 
veselību:

1. Uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietoti kombinēti 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību, 
nodrošinot patērētāju tiesības uz piekļuvi 
pareizai informācijai. Kombinētais 
brīdinājums par ietekmi uz veselību:

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sedz 75 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējāsvirsmas;

(c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atrodas iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma augšējā malā, un ir 
izvietots tādā pašā virzienā kā jebkāda cita 
uz iepakojuma esošā informācija;

(e) atrodas iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma apakšējā malā;

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

(i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
(ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
Article 9 – paragraph 3 – introductory part

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 22. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai:

3. Komisija ir pilnvarota iesniegt 
priekšlikumus, lai:

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību atrašanās vietu, formātu, 
izvietojumu, dizainu, rotāciju un 
proporcijas;

svītrots
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Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, 
paredzētu nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību iepakojuma vienības atvēršanas 
brīdī var saplēst tā, lai tiktu nodrošināts 
teksta, fotoattēlu un informācijas par 
atmešanu grafiskais veselums un 
uzskatāmība.

svītrots

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vispārīgie brīdinājumi, kas minēti 
1. punktā, sedz 30 % no attiecīgās 
iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar
trim valsts valodām.

2. Vispārīgie brīdinājumi, kas minēti 
1. punktā, sedz 30 % no attiecīgās 
iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar
vairāk nekā divām valsts valodām.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atsauktu 1. punktā paredzēto atbrīvojumu, 
ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa.

svītrots
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Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 
32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām 
un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim valsts 
valodām.

(b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 
32 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām 
un līdz 35 % dalībvalstīs ar vairāk nekā 
divām valsts valodām.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 1. un 2. punkta prasības, ņemot 
vērā zinātnes un tirgus attīstību.

svītrots

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atsaucas uz aromātu, garšu, jebkādiem 
aromatizētājiem vai citām piedevām vai to 
trūkumu;

svītrots

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
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var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas vai arī var attiekties 
uz pašu tabakas izstrādājumu formu.
Cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 
7,5 mm, uzskata par maldinošām.

var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas.

Pamatojums

„Tievo” cigarešu aizlieguma ieviešana izraisīs negatīvas ekonomikas sekas un iespējamajiem 
ieguvumiem veselības jomā proporcionāli neatbilstošus zaudējumus.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz iepakojuma atļauts norādīt 
izstrādājuma ražošanā izmantoto tabakas 
šķirni un/vai tās izcelsmes valsti.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, 
t. i., taisnstūraina kabata ar pārloku, kas 
sedz atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 
70 % no iepakojuma priekšpuses. Visu 
pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām ir vai nu taisnstūrveida, vai 
cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g 
tabakas.

svītrots
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cigarešu paciņas var būt izgatavotas no 
kartona vai mīksta materiāla, un tām nav 
tādas atveres, ko pēc pirmās atvēršanas 
reizes var no jauna aizvērt vai noslēgt, 
izņemot atliecamu augšējo vāciņu.
Cigarešu paciņas atliecamais augšējais 
vāciņš ir piestiprināts tikai iepakojuma 
aizmugurē.

2. Cigarešu paciņas var būt izgatavotas no 
kartona vai mīksta materiāla, un tām nav 
tādas atveres, ko pēc pirmās atvēršanas 
reizes var no jauna aizvērt vai noslēgt.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .

svītrots

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes 

svītrots
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vai tinamā tabaka, iepakojuma vienībām 
obligāti jābūt taisnstūrveida vai 
cilindriskai formai.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 
1. līdz 8. punkta piemērošanas 5 gadus pēc 
25. panta 1. punktā minētās dienas.

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 
1. līdz 8. punkta piemērošanas 10 gadus
pēc 25. panta 1. punktā minētās dienas.

Pamatojums

Sk. Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības izskaušanu 8. panta 
3. punktu (Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokols).

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku, kas 
paredzēta orālai lietošanai.

Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis reglamentē tādas tabakas 
laišanu tirgū, kas paredzēta orālai 
lietošanai.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošana

Tabakas izstrādājumu tirdzniecība 
internetā
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Pamatojums

Tabakas tirdzniecībai internetā ir sarežģīti piemērot vecuma ierobežojumus. Turklāt šajā 
jomā problēmas rada nelikumīgas reklāmas internetā un neatbilstība piemērojamiem tiesību 
aktu noteikumiem (piemēram, brīdinājumi par ietekmi uz veselību). Tādējādi, atvieglinot 
piekļuvi tabakas izstrādājumiem, jaunieši tiek mudināti smēķēt. Tāpēc ir jāaizliedz ne vien 
pārrobežu pārdošana, bet arī jebkāda veida tirdzniecība internetā. Deviņas dalībvalstis to jau 
ir izdarījušas. Tādēļ vispārēja aizlieguma ieviešana ES teritorijā veicinātu noteikumu 
saskaņošanu un atvieglinātu izpildi.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka pienākumu 
mazumtirdzniecības punktiem, kuri plāno 
nodrošināt pārrobežu tālpārdošanas 
pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā, reģistrēties tās dalībvalsts 
kompetentajās iestādēs, kurā ir reģistrēts 
mazumtirdzniecības punkts, un 
dalībvalstī, kurā atrodas faktiskais vai 
potenciālais patērētājs. 
Mazumtirdzniecības punktiem, kas 
atrodas ārpus Savienības, jāreģistrējas tās 
dalībvalsts kompetentajās iestādēs, kurā 
atrodas faktiskais vai potenciālais 
patērētājs. Visi mazumtirdzniecības 
punkti, kas plāno iesaistīties pārrobežu 
tālpārdošanā, kompetentajām iestādēm 
iesniedz vismaz šādu informāciju:

Dalībvalstis savā teritorijā aizliedz 
tabakas izstrādājumu tirdzniecību 
internetā.

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;
b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;
c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.
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2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem.
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.
3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.
4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu.
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.
5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

Pamatojums

Tabakas tirdzniecībai internetā ir sarežģīti piemērot vecuma ierobežojumus. Turklāt šajā 
jomā problēmas rada nelikumīgas reklāmas internetā un neatbilstība piemērojamiem tiesību 
aktu noteikumiem (piemēram, brīdinājumi par ietekmi uz veselību). Tādējādi, atvieglinot 
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piekļuvi tabakas izstrādājumiem, jaunieši tiek mudināti smēķēt. Tāpēc ir jāaizliedz ne vien 
pārrobežu pārdošana, bet arī jebkāda veida tirdzniecība internetā. Deviņas dalībvalstis to jau 
ir izdarījušas. Tādēļ vispārēja aizlieguma ieviešana ES teritorijā veicinātu noteikumu 
saskaņošanu un atvieglinātu izpildi.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis savā teritorijā nosaka 
aizliegumu izplatīt tabakas izstrādājumus 
par brīvu vai par zemāku cenu, kā arī 
apmainīt jaunu un aizzīmogotu tabakas 
izstrādājumu iepakojumu pret atvērtu 
iepakojumu, izmantojot jebkādu kanālu.

Pamatojums

Cigarešu paciņu izplatīšanas par brīvu vai apmaiņas prakses publiskās vietās reklāmas 
nolūkos mērķa auditorija ir jaunieši, tāpēc tā nav attaisnojama.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo 
dalībvalstu tirgū. Šo paziņojumu iesniedz 
elektroniskā formā sešus mēnešus pirms 
paredzētās laišanas tirgū un kopā ar to 
iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku 
aprakstu, kā arī informāciju par 
sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo 
par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
sniedz arī:

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo 
dalībvalstu tirgū un par ko, pamatojoties 
uz pietiekamiem zinātniskiem 
pierādījumiem, tās gatavojas iesniegt 
prasību, ka tie ir mazāk kaitīgi vai rada 
zemāku risku nekā parastie tabakas 
izstrādājumi. Šo paziņojumu iesniedz 
elektroniskā formā sešus mēnešus pirms 
paredzētās laišanas tirgū un kopā ar to 
iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku 
aprakstu, kā arī informāciju par 
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sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo 
par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
sniedz arī:

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šādus nikotīnu saturošus izstrādājumus 
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:

Nikotīnu saturošus izstrādājumus drīkst 
laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK.

(a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis 
pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai
(b) izstrādājumus, kuru nikotīna 
koncentrācija pārsniedz 4 mg uz vienu ml, 
vai
(c) izstrādājumus, kuru paredzētā 
lietojuma rezultātā nikotīna vidējā 
maksimālā koncentrācija plazmā 
pārsniedz 4 ng/m.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atjauninātu 1. punktā norādīto nikotīna
daudzumu, ņemot vērā zinātnes attīstību 
un tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
3. Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma 
nikotīna saturs ir zemāks par 1. punktā 
noteiktajām robežvērtībām, uz katras šāda 
izstrādājuma iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību:
Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.
4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
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tas :
(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;
(b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

Pamatojums

Izņemot tabakas izstrādājumus, nikotīnu saturoši izstrādājumi — neatkarīgi no nikotīna 
daudzuma — būtu jāklasificē kā farmaceitiski līdzekļi. Komisijas priekšlikuma 18. pants 
neveicina to, lai nodrošinātu augstu veselības aizsardzības līmeni, un ar to tiek pārkāpts 
LESD 168. panta 7. punkts. Komisijas ierosinātajā redakcijā 18. pants ir solis atpakaļ 
salīdzinājumā ar tiem juridiskajiem nosacījumiem, kas ieviesti dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīdinājums par ietekmi uz veselību 
atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām 
prasībām. Tas sedz vismaz 30 % no 
attiecīgās vienības iepakojuma un jebkāda 
ārējā iepakojuma virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar
trim valsts valodām.

3. Brīdinājums par ietekmi uz veselību 
atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām 
prasībām. Tas sedz vismaz 30 % no 
attiecīgās vienības iepakojuma un jebkāda 
ārējā iepakojuma virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar
vairāk nekā divām valsts valodām.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
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22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā,
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku
no [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 10. punktā un
14. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive].

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā,
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minēto pilnvaru
deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu 
izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 6. panta 10. punktā un
14. panta 9. punktā minēto pilnvaru
deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu 
izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.
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Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 
9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 
4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 
5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 
3. punktu, 13. panta 4. punktu, 14. panta 
9. punktu, 18. panta 2. punktu un 
18. panta 5. punktu pieņemtais deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu 
laikā no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu iebildumus neizteikt. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.

5. Saskaņā ar 6. panta 10. punktu un 14. 
panta 9. punktu pieņemtais deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu iebildumus neizteikt. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumā Komisija norāda konkrētus 
aspektus, kas būtu jāpārskata vai ar ko 
jāstrādā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
atklājumus, tostarp starptautiski atzītu 
noteikumu un izstrādājumu standartu 
attīstību, kā arī pievērš īpašu uzmanību:

Ziņojumā Komisija norāda konkrētus 
aspektus, kas būtu jāpārskata vai ar ko 
jāstrādā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
atklājumus, tostarp starptautiski atzītu 
noteikumu un izstrādājumu standartu 
attīstību, un šīs direktīvas piemērošanas 
sociāli ekonomisko ietekmi, kā arī pievērš 
īpašu uzmanību:
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Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cа) ietekmei uz ražošanu un 
nodarbinātību tabakas nozarē, īpašu 
uzmanību veltot mazajām un vidējām 
lauku saimniecībām;

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) direktīvas iespējamajai ietekmei uz 
tabakas audzēšanu Eiropā;

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis neaizliedz un neierobežo 
tādas tabakas un saistīto izstrādājumu 
importu, pārdošanu vai patēriņu, kas atbilst 
šai direktīvai.

1. Dalībvalstis neaizliedz un neierobežo 
tādas tabakas un saistīto izstrādājumu 
importu, pārdošanu vai patēriņu, kas atbilst 
šai direktīvai. Vienlaikus ir jāveic 
pasākumi tādu tabakas izstrādājumu 
importa ierobežošanai, tostarp no trešām 
valstīm, kuri neatbilst šai direktīvai.
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Virsraksts Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz 
tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu
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