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Grozījums Nr. 155
Sari Essayah

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) Jānodrošina, lai brīdinājumi par 
bezdūmu tabakas izstrādājumu ietekmi uz 
veselību būtu uzskatāmi. Tāpēc 
brīdinājumi būtu jāizvieto uz bezdūmu 
tabakas izstrādājumu iepakojuma divām 
lielākajām virsmām.

Or. fi

Grozījums Nr 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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

(24) Smēķēšanai paredzētiem tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes un 
tinamās tabakas izstrādājumi, būtu
jāpiemēro tādas pašas marķēšanas
prasības, kādas piemēro cigaretēm un 
tinamās tabakas izstrādājumiem. 
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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.

Jānodrošina, lai brīdinājumi par bezdūmu 
tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību 
būtu uzskatāmi. Tāpēc brīdinājumi būtu 
jāizvieto uz bezdūmu tabakas izstrādājumu 
iepakojuma divām lielākajām virsmām.

Or. en

Pamatojums

Uz visiem smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem būtu jānorāda kombinēti 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību (proti, ilustratīvi brīdinājumi par ietekmi uz veselību un 
teksts).

Grozījums Nr 157
Martina Anderson

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) Attiecībā uz tādu smēķēšanai
paredzētu tabakas izstrādājumu 
marķēšanu, kas nav cigaretes un tinamās 
tabakas izstrādājumi, 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.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu veselības aizsardzības līmeni un visu patērētāju vienādu aizsardzību 
ES, smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un tinamās tabakas 
izstrādājumi, būtu jāpiemēro tādas pašas marķēšanas prasības.

Grozījums Nr. 158
Georgios Koumoutsakos

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, neskatoties 
uz to, ka tos lielākoties lieto gados vecāki 
patērētāji, nebūtu jāpiešķir atbrīvojums no 
atsevišķām marķēšanas prasībām. 
Jānodrošina, lai brīdinājumi par bezdūmu 
tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību 
būtu uzskatāmi. Tāpēc brīdinājumi būtu 
jāizvieto uz bezdūmu tabakas izstrādājumu 
iepakojuma divām lielākajām virsmām.

Or. el

Pamatojums

Šī direktīva nodrošina vienādu aizsardzību visiem tabakas izstrādājumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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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, tinamās 
tabakas izstrādājumi un ūdenspīpes tabaka
(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.

Or. ro

Grozījums Nr 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstis piemēro atšķirīgus 
noteikumus par minimālo cigarešu skaitu 
vienā paciņā. Šie noteikumi būtu 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu attiecīgo 
izstrādājumu brīvu apriti.

(25) Dalībvalstis piemēro atšķirīgus 
noteikumus par minimālo cigarešu skaitu 
vienā paciņā. Šie noteikumi būtu 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu attiecīgo 
izstrādājumu brīvu apriti. Būtībā nedrīkst 
pieļaut, ka kopējo iekšējo tirgu traucē 
dažādi īpaši valstu noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

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. Turklāt, lai novērstu viltoto 
cigarešu nelegālu izplatīšanu un papildu 
apdraudējumu patērētāju veselībai, uz 
cigarešu iepakojumiem, kā arī uz pašām 
cigaretēm jānorāda pret viltojumiem droši 
elementi.

Or. de

Grozījums Nr. 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

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 

(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 
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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.

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. No otras puses, Eiropas 
Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina, lai 
katrs pasākums, kas pieņemts, piemērojot 
šo direktīvu, netieši neietekmē tabakas 
izstrādājumu nelikumīgās tirdzniecības 
pieaugumu.

Or. es

Grozījums Nr 163
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

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. 

(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. 
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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.

Tāpēc būtu jāparedz noteikums par tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienību un
jebkāda ārējā pārvadāšanas iepakojuma
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.

Or. en

Grozījums Nr 164
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jāizstrādā sadarbspējīga 
izsekošanas un identificēšanas sistēma un 
kopīgs drošības elements. Sākotnēji 
izsekošanas un identificēšanas sistēma un 
drošības elementi būtu jāpiemēro tikai 
cigaretēm un tinamajai tabakai. Tas ļautu 
citu tabakas izstrādājumu ražotājiem gūt 
labumu no šajā laikā gūtās pieredzes.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 165
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jāizstrādā sadarbspējīga
izsekošanas un identificēšanas sistēma un 

(27) Būtu jāizstrādā sadarbspējīga 
izsekošanas un identificēšanas sistēma un 
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kopīgs drošības elements. Sākotnēji 
izsekošanas un identificēšanas sistēma un 
drošības elementi būtu jāpiemēro tikai 
cigaretēm un tinamajai tabakai. Tas ļautu 
citu tabakas izstrādājumu ražotājiem gūt 
labumu no šajā laikā gūtās pieredzes.

kopīgs drošības elements.

Or. fi

Grozījums Nr 166
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu neatkarību un 
pārredzamību, tabakas izstrādājumu 
ražotājiem ārēja revidenta uzraudzībā 
būtu jānoslēdz līgumi par datu glabāšanu 
ar neatkarīgām trešām personām. Dati, 
kas attiecas uz izsekošanas un 
identificēšanas sistēmu, būtu jāglabā 
atsevišķi no citiem uzņēmuma datiem, un 
tiem vajadzētu būt dalībvalstu kompetento 
iestāžu un Komisijas pastāvīgā kontrolē 
un tām vienmēr pieejamiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu neatkarību un 
pārredzamību, tabakas izstrādājumu 
ražotājiem ārēja revidenta uzraudzībā būtu 
jānoslēdz līgumi par datu glabāšanu ar 
neatkarīgām trešām personām. Dati, kas 

(28) Lai nodrošinātu neatkarību un 
pārredzamību, dalībvalstīm Komisijas 
izraudzītā ārēja revidenta uzraudzībā būtu 
jānoslēdz līgumi par datu glabāšanu ar 
neatkarīgām trešām personām. Dati, kas 
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attiecas uz izsekošanas un identificēšanas 
sistēmu, būtu jāglabā atsevišķi no citiem 
uzņēmuma datiem, un tiem vajadzētu būt 
dalībvalstu kompetento iestāžu un 
Komisijas pastāvīgā kontrolē un tām 
vienmēr pieejamiem.

attiecas uz izsekošanas un identificēšanas 
sistēmu, būtu jāglabā atsevišķi no citiem 
uzņēmuma datiem, un tiem vajadzētu būt 
dalībvalstu kompetento iestāžu un 
Komisijas pastāvīgā kontrolē un tām 
vienmēr pieejamiem. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina pilnīga pārredzamība un 
jānodrošina dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, Komisijai un neatkarīgai trešai 
personai pastāvīga piekļuve datu 
glabātuvei.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā tabakas ražošanas nozares ilgstošo līdzdalību cigarešu kontrabandas darbībās, 
nevajadzētu dot iespēju tās pārstāvjiem izvēlēties datu glabāšanas uzņēmumu un revidentu 
saistībā ar datu izsekojamību.

Grozījums Nr 168
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu neatkarību un 
pārredzamību, tabakas izstrādājumu 
ražotājiem ārēja revidenta uzraudzībā būtu 
jānoslēdz līgumi par datu glabāšanu ar 
neatkarīgām trešām personām. Dati, kas 
attiecas uz izsekošanas un identificēšanas 
sistēmu, būtu jāglabā atsevišķi no citiem 
uzņēmuma datiem, un tiem vajadzētu būt 
dalībvalstu kompetento iestāžu un 
Komisijas pastāvīgā kontrolē un tām 
vienmēr pieejamiem.

(28) Lai nodrošinātu neatkarību un 
pārredzamību, dalībvalstīm Komisijas 
izraudzītā ārēja revidenta uzraudzībā būtu 
jānoslēdz līgumi par datu glabāšanu ar 
neatkarīgām trešām personām. Dati, kas 
attiecas uz izsekošanas un identificēšanas 
sistēmu, būtu jāglabā atsevišķi no citiem 
uzņēmuma datiem, un tiem vajadzētu būt 
dalībvalstu kompetento iestāžu un 
Komisijas pastāvīgā kontrolē un tām 
vienmēr pieejamiem.

Or. en

Pamatojums

Tabakas ražošanas nozare bijusi ilgstoši iesaistīta cigarešu kontrabandā. Tādēļ tās 
pārstāvjiem nevajadzētu ļaut izvēlēties ne datu glabāšanas uzņēmumu, ne arī ārējo revidentu. 
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Dalībvalstīm būtu jāizraugās datu glabāšanas uzņēmums, taču Komisijai būtu jāizvēlas 
ārējais revidents.

Grozījums Nr 169
Morten Messerschmidt

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai 
lietošanai paredzētu tabaku būtu jāsaglabā, 
lai novērstu, ka iekšējā tirgū nonāk 
izstrādājums, kas izraisa atkarību, 
nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista 
jauniešus. Attiecībā uz citiem bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu 
patēriņa tirgum, stingri noteikumi 
attiecībā uz marķējumu un sastāvdaļām 
tiek uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus 
neizplatītos tālāk par tradicionālo 
lietojumu.

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai 
lietošanai paredzētu tabaku būtu, jo 
pierādīts, ka orālai lietošanai paredzētā 
tabaka rada mazāku ietekmi uz veselību
nekā smēķēšanai paredzētā tabaka.

Or. en

Pamatojums

„Snus” tabaka — gan nefasēta, gan arī fasēta — ir mazāk kaitīga nekā smēķēšanai paredzētā 
tabaka, un tādēļ ES nevajadzētu ierobežot tās lietošanu. Turklāt ES Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja ir konstatējusi, ka zinātniskie dati „īpaši 
neatbalsta teoriju, ka bezdūmu tabakas izstrādājumi (proti, zviedru „snus”) veicina 
smēķēšanu nākotnē”.
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Grozījums Nr 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai 
lietošanai paredzētu tabaku būtu jāsaglabā,
lai novērstu, ka iekšējā tirgū nonāk 
izstrādājums, kas izraisa atkarību, 
nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista 
jauniešus. Attiecībā uz citiem bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu 
patēriņa tirgum, stingri noteikumi attiecībā 
uz marķējumu un sastāvdaļām tiek 
uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus 
neizplatītos tālāk par tradicionālo 
lietojumu.

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Orālai lietošanai paredzētas 
tabakas aizliegums būtu jāsaglabā, taču 
šādam aizliegumam nevajadzētu skart 
orālai lietošanai paredzētos vēsturiski 
tradicionālos tabakas izstrādājumus, ko 
var atļaut atsevišķās dalībvalstīs. Attiecībā 
uz citiem bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ko neražo masu patēriņa 
tirgum, stingri noteikumi attiecībā uz 
marķējumu un sastāvdaļām tiek uzskatīti 
par pietiekamiem, lai tirgus neizplatītos 
tālāk par tradicionālo lietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai 
lietošanai paredzētu tabaku būtu jāsaglabā, 
lai novērstu, ka iekšējā tirgū nonāk 
izstrādājums, kas izraisa atkarību, 
nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista 
jauniešus. Attiecībā uz citiem bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu 
patēriņa tirgum, stingri noteikumi attiecībā 
uz marķējumu un sastāvdaļām tiek 
uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus 
neizplatītos tālāk par tradicionālo 
lietojumu.

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Dalībvalstīm un dalībvalstu 
reģioniem, kuros tradicionāli lieto orālai 
lietošanai paredzētu tabaku, tiks paredzēta 
iespēja valsts vai reģiona līmenī piemērot 
atkāpi no aizlieguma, pamatojoties uz 
kultūras vai vēsturiskiem apsvērumiem.
Attiecībā uz citiem bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ko neražo masu patēriņa 
tirgum, stingri noteikumi attiecībā uz 
marķējumu un sastāvdaļām tiek uzskatīti 
par pietiekamiem, lai tirgus neizplatītos 
tālāk par tradicionālo lietojumu.

Or. sv

Pamatojums

Orālai lietošanai paredzētas tabakas aizliegums ir neatbilstīgs un cita starpā skar reģionus 
ap Baltijas jūru, kuros tradicionāli lieto orālai lietošanai paredzēto tabaku. Šo valstu un 
reģionu iedzīvotājiem nav saprotams, kādēļ būtu jāaizliedz vēsturiski lietots izstrādājums, kas 
ir daļa no reģiona kultūras identitātes, jo īpaši ja izstrādājums ir mazāk kaitīgs veselībai nekā 
cigaretes.

Grozījums Nr 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai 
lietošanai paredzētu tabaku būtu jāsaglabā, 
lai novērstu, ka iekšējā tirgū nonāk 
izstrādājums, kas izraisa atkarību, 
nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista 
jauniešus. Attiecībā uz citiem bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu 
patēriņa tirgum, stingri noteikumi attiecībā 
uz marķējumu un sastāvdaļām tiek 
uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus 
neizplatītos tālāk par tradicionālo 
lietojumu.

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai 
lietošanai paredzētu tabaku būtu jāsaglabā, 
lai novērstu, ka iekšējā tirgū nonāk 
izstrādājums, kas izraisa atkarību, 
nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista 
jauniešus. Tā kā orālai lietošanai 
paredzēto tabaku aizliegts laist iekšējā 
tirgū, šādas tabakas izstrādājumiem šo 
direktīvu nepiemēro, izņemot tās 
15. pantu. Attiecībā uz citiem bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu 
patēriņa tirgum, stingri noteikumi attiecībā 
uz marķējumu un sastāvdaļām tiek 
uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus 
neizplatītos tālāk par tradicionālo 
lietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā orālai lietošanai 
paredzētās tabakas (“snus”) tirdzniecības 
vispārējo aizliegumu ES, “snus” sastāva 
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reglamentēšana nav pārrobežu interesēs. 
Tādēļ par “snus” sastāva reglamentēšanu 
ir atbildīga dalībvalsts, kurā “snus”
tirdzniecība ir atļauta saskaņā ar Akta par 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantu Minētā iemesla 
dēļ “snus” būtu jāatbrīvo no šīs direktīvas 
6. panta noteikumu piemērošanas.

Or. sv

Grozījums Nr. 174
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Citu orālai lietošanai paredzētas 
tabakas veidu tirdzniecība un laišana 
tirgū būtu jāaizliedz visā ES teritorijā. 
Aizliegums būtu īpaši jāpiemēro tabakai, 
kas paredzēta košļāšanai, piemēram, 
“snus” un košļājamai tabakai. Aizliegums 
būtu jāpiemēro arī šņaucamai tabakai, ko 
iešņauc degunā.

Or. fi

Grozījums Nr 175
Martina Anderson

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 
noteikumi par paziņošanas sistēmu ir 

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana un 
tirdzniecība internetā būtu jāaizliedz.
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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.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Komisijas veikto ietekmes novērtējumu tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tirdzniecība internetā veicina spekulatīvus darījumus par zemākām cenām, ir pakļauta 
nelikumīgai tirdzniecībai, kā arī šādu tirdzniecību galvenokārt veic mazumtirgotāji, lai 
izmantotu priekšrocības, ko sniedz dalībvalstu nodokļu režīmu atšķirības, tādējādi apdraudot 
dalībvalstu centienus atturēt iedzīvotājus no smēķēšanas, izmantojot augstākus nodokļus.

Grozījums Nr. 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 
noteikumi par paziņošanas sistēmu ir 

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana un 
tāda prakse kā tabakas izstrādājumu 
bezmaksas izplatīšana vai maiņa 
publiskās vietās reklāmas nolūkos
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
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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
2000/31/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.

tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām. Tādēļ 
minētās darbības būtu jāaizliedz.

Or. it

(Sk. 16. panta grozījumus.)

Grozījums Nr. 177
Eija-Riitta Korhola

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 
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 

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana būtu 
jāaizliedz, jo tā atvieglo jauniešu piekļuvi 
tabakas izstrādājumiem un apdraud 
atbilstību tiesību aktiem tabakas kontroles 
jomā un jo īpaši šīs direktīvas prasībām.
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Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvā
2000/31/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.

Or. fi

Grozījums Nr. 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 
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
2000/31/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

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

Or. pl

Grozījums Nr 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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 
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
2000/31/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.

(30) Tabakas tirdzniecība internetā
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām un tādēļ tā 
būtu jāaizliedz saskaņā ar 
Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 
īstenošanas pamatnostādnēm. 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.



AM\935755LV.doc 21/70 PE510.712v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Tabakas visu veidu tirdzniecība internetā būtu jāaizliedz. Komisijas veiktajā ietekmes 
novērtējumā konstatēts, ka pārrobežu tirdzniecība internetā lielākoties tiek veikta nelikumīgi, 
turklāt Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 13. panta īstenošanas pamatnostādnēs ieteikts 
aizliegt tabakas visu veidu tirdzniecību internetā. Tiešsaistē ir ļoti grūti panākt efektīvu 
pircēja vecuma pārbaudi.

Grozījums Nr. 180
Riikka Manner

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 
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.

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana 
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām. Kopīgi 
noteikumi par paziņošanas sistēmu ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā 
īstenots šīs direktīvas potenciāls. Pārskatot 
direktīvu, tiks uzsākta tiesību akta 
izstrāde, lai panāktu tālpārdošanas 
pilnīgu aizliegumu. 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 2000/31/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
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2011/83/ES par patērētāju tiesībām.

Or. fi

Grozījums Nr. 181
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Direktīva 2003/33/EK par tabakas 
izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto 
sponsordarbību jau aizliedz šo 
izstrādājumu bezmaksas izplatīšanu 
saistībā ar pasākumu sponsorēšanu. Šī 
direktīva, kura reglamentē ar tabakas 
noformēšanu un pārdošanu saistītos 
aspektus un kuras pamatā ir paaugstināta 
veselības aizsardzības līmeņa sasniegšana 
un smēķēšanas novēršana jauniešu vidū, 
paredz bezmaksas izplatīšanas aizliegumu 
sabiedriskās vietās un atlaižu kuponu un 
līdzīgu reklāmu izplatīšanas skaidru 
aizliegumu paciņu un iesaiņojumu 
iekšpusē.

Or. es

Grozījums Nr. 182
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Eiropas Komisijai un dalībvalstīm 
jāpalielina darbs, lai uzlabotu tādu 
tabakas izstrādājumu nelikumīgās 
tirdzniecības kontroli un novēršanu, kas 
ražoti trešās valstīs un bez tādas kontroles, 
kuras veikšana tiek pieprasīta ražotājiem 
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Eiropā. Tāpat, šķiet, ir atbilstoši censties 
nodrošināt tabakas izstrādājumu akcīzes 
nodokļa saskaņošanu visās Savienības
dalībvalstīs, lai izvairītos no tā, ka cenu 
atšķirības valstīs, jo īpaši pārrobežu 
zonās, stimulē patēriņu, un lai 
apstiprinātu visu dalībvalstu apņemšanos 
izpildīt šīs direktīvas mērķus.

Or. es

Grozījums Nr 183
Martina Anderson

Direktīvas priekšlikums
30.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30c) Dalībvalstis piemēro atšķirīgus 
noteikumus, kas ļauj mazumtirgotājiem 
un vietējā līmenī atzītiem tirgotājiem 
reklamēt un izvietot tabakas 
izstrādājumus savās telpās. Dažās 
dalībvalstīs pieņemtie noteikumi, kas 
aizliedz izvietot izstrādājumus 
tirdzniecības vietās, būtu jāpiemēro arī 
citur un jāatzīst par lietderīgiem tabakas 
patēriņa mazināšanai jauniešu vidū.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis piemēro stingrus noteikumus par tabakas izstrādājumu reklāmu. Tabakas 
ražošanas nozare izmanto arvien inovatīvākas pieejas tās rīcībā esošajiem pēdējiem 
tirdzniecības instrumentiem, padarot izstrādājumu izvietošanu tirdzniecības vietās arvien 
radošāku un pievilcīgāku. Pētījumu rezultāti norāda uz to, ka izstrādājumu izvietošana 
tirdzniecības vietās tieši ietekmē smēķēšanu jauniešu vidū. Aizlieguma izstādīt tabakas 
izstrādājumus tirdzniecības vietās pieņemšana dalībvalstīs, kā tas izdarīts Īrijā, varētu 
palīdzēt mazināt minēto izstrādājumu pievilcību jauniešiem.

Grozījums Nr 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard



PE510.712v01-00 24/70 AM\935755LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
30.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30d) Būtu jāaizliedz tabakas 
izstrādājumu bezmaksas izplatīšana 
reklāmas nolūkos, ko joprojām izmanto 
tiešsaistes mazumtirdzniecībā vai dažās 
dalībvalstīs pieļauj atsevišķās publiskās 
vietās.

Or. en

Pamatojums

Reklāmas kampaņas tabakas izstrādājumu reklamēšanai galvenokārt vērstas uz jauniešiem, 
un šo kampaņu laikā minētie izstrādājumi tiek izplatīti publiskās vietās, piemēram, 
naktsklubos vai citās izklaides vietās. Šāda tabakas izstrādājumu izplatīšana reklāmas 
nolūkos būtu jāaizliedz.

Grozījums Nr. 185
Sari Essayah

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 jāpārrauga 
attīstības tendences un jāsniedz ziņojums 
piecus gadus pēc šīs direktīvas 
transponēšanas, lai novērtētu, vai šajā 
direktīvā ir nepieciešami grozījumi.

(31) Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt 
mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to 
patēriņš būtu jāierobežo. Direktīvas mērķis 
ir mazināt smēķēšanu un jo īpaši mazināt 
smēķēšanas sākšanu jauniešu un citu 
iedzīvotāju grupu vidū. Tādēļ tirgus 
paplašināšana, atļaujot jaunus tabakas 
izstrādājumus, būtu jāaizliedz, jo ir 
pretrunā šīs direktīvas mērķim.

Or. fi
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Grozījums Nr 186
Toine Manders

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. Tādēļ būtu 
pilnībā jāaizliedz visu tabakas 
izstrādājumu ražošana un tirdzniecība 
Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Riikka Manner

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 jāpārrauga attīstības tendences un 
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 

(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 jāpārrauga attīstības tendences un 
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
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direktīvas transponēšanas, lai novērtētu, 
vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi.

direktīvas transponēšanas, lai novērtētu, 
vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi, lai pilnībā novērstu 
jaunieviestu tabakas izstrādājumu laišanu 
tirgū.

Or. fi

Grozījums Nr. 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 jāpārrauga attīstības tendences un
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
direktīvas transponēšanas, lai novērtētu, 
vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi.

(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 jāpārrauga attīstības tendences un 
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
direktīvas transponēšanas, lai novērtētu, 
vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi. Bērni un jaunieši ir jāizglīto, jo 
tas ir vienkāršākais un efektīvākais 
risinājums, kā novērst smēķēšanas 
sākšanu jauniešu vidū. Būtu arī jāapsver 
iespēja izveidot tabakas izstrādājumu 
ražotāju finansētu fondu pretsmēķēšanas 
kampaņu finansēšanai. Dalībvalstīm būtu 
jāsaskaņo minimālais vecums, no kura 
drīkst iegādāties tabakas izstrādājumus, 
nosakot, ka minimālais vecums ir 18 gadi.

Or. pl

Grozījums Nr. 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso
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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. Tādēļ ir svarīgi
veicināt sabiedrības izglītības un izpratnes 
veidošanas programmas un kampaņas 
attiecībā uz smēķēšanas izraisīto nopietno 
ietekmi uz veselību, kā arī 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.

Or. es

Pamatojums

Sabiedrības izglītības un izpratnes veidošanas kampaņas ir efektīvāki pasākumi sabiedrības 
veselības jomā nekā vienkārši aizlieguma pasākumi, kuriem trūkst zinātniska pamata.

Grozījums Nr. 190
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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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.

izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu 
pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. To 
īstenojot, dalībvalstīm būtu jāņem vērā 
iespējamība, ka jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem var būt negatīva ietekme 
uz sabiedrības veselību kopumā, vai 
iespējamība, ka jaunie tabakas 
izstrādājumi var ierobežot kaitējumu 
sabiedrības veselībai, nodrošinot 
smēķētāju lietoto izstrādājumu plaša 
mēroga aizstāšanu, kā arī būtu jāņem 
vērā šādu izstrādājumu nenozīmīgais 
lietojums nesmēķētāju vidū. Komisijai 
būtu jāuzrauga attīstības tendences, ņemot 
vērā abas iespējamības, un jāsniedz 
ziņojums trīs gadus pēc šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa, lai novērtētu, vai 
šajā direktīvā ir nepieciešami grozījumi.

Or. el

Pamatojums

Jaunu tabakas izstrādājumu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kritērijam jābūt ietekmei uz 
sabiedrības veselību, lai veicinātu tādu izstrādājumu lietošanu, kas var ievērojami samazināt 
negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību kopumā.

Grozījums Nr. 191
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, jaunieviestiem
tabakas izstrādājumiem, kas ir tabakas 
izstrādājumi šīs direktīvas izpratnē, būtu 
jāatbilst šīs direktīvas prasībām.

(32) Tādu jaunieviestu tabakas
izstrādājumu, kas ir tabakas izstrādājumi 
šīs direktīvas izpratnē, laišana tirgū ir 
kaitīga un nevajadzīga. Tādēļ nav 
pamatoti atļaut jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu laišanu tirgū un apstiprināt 
tos. Atļauja laist tirgū jaunieviestus 
tabakas izstrādājumus ir pretrunā 
direktīvas pamatmērķim mazināt tabakas 
izstrādājumu lietošanu.
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Or. fi

Grozījums Nr 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir 
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus 
darbību, jo īpaši ņemot vērā to, ka šie 
izstrādājumi bieži nonāk pārrobežu 
tālpārdošanā, tostarp ar interneta 
starpniecību.

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Taču dalībvalstis 
izmanto atšķirīgas regulatīvās pieejas, kas 
apdraud iekšējo tirgu, jo īpaši ņemot vērā 
to, ka šie izstrādājumi bieži nonāk 
pārrobežu tālpārdošanā, tostarp ar interneta 
starpniecību. Nepieciešami saskaņoti 
noteikumi, un, ņemot vērā to, ka minētie 
izstrādājumi var palīdzēt īstenot kaitējuma 
mazināšanas pasākumus, būtu jāparedz 
iespēja piemērot atvieglotu regulējumu, 
lai garantētu drošību un kvalitāti, kas 
būtu kā vidusceļš starp zāļu un tabakas 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus darbību, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka šie izstrādājumi 
bieži nonāk pārrobežu tālpārdošanā, tostarp 
ar interneta starpniecību.

(33) Savienības tirgū arvien vairāk pārdod
nikotīnu saturošus izstrādājumus, īpaši 
populāras ir elektroniskās cigaretes —
tiek piedāvāta liela to daudzveidība ar 
atšķirīgām tehniskajām īpašībām. Šāda 
daudzveidība apgrūtina izstrādājumu 
reglamentēšanu un rada situāciju, kad 
minētajiem izstrādājumiem piemēro 
atšķirīgu Eiropas tiesisko regulējumu 
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atkarībā no tā, vai šādu izstrādājumu 
mērķis ir vai nav palīdzēt iedzīvotājiem 
pārtraukt smēķēšanu un vai tie satur 
atkarību izraisošas vielas, piemēram, 
nikotīnu vai toksiskas ķīmiskas vielas.
Atšķirīgajām regulatīvajām pieejām, ko 
dalībvalstis īsteno, lai risinātu ar šiem
jaunajiem izstrādājumiem, kas ES tirgū ir 
mazāk nekā 10 gadus, saistītos iespējamos
veselības un drošības aspektus, ir ietekme 
uz iekšējā tirgus darbību, jo īpaši ņemot 
vērā to, ka šie izstrādājumi bieži nonāk 
pārrobežu tālpārdošanā, tostarp ar interneta 
starpniecību.

Or. fr

Pamatojums

Minētie jaunie nikotīnu saturošie izstrādājumi jāvērtē objektīvāk, jo, lai gan pilnībā netiek 
garantēta to kvalitāte un drošība, ir pilnīgi skaidrs, ka tie ir mazāk toksiski un tādējādi rada 
mazāku apdraudējumu veselībai salīdzinājumā ar parastajām cigaretēm vai tinamo tabaku.

Grozījums Nr. 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir 
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus darbību, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka šie izstrādājumi 
bieži nonāk pārrobežu tālpārdošanā, tostarp 
ar interneta starpniecību.

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus, kas nav tabaka. 
Atšķirīgajām regulatīvajām pieejām, ko 
dalībvalstis īsteno, lai risinātu ar šiem 
izstrādājumiem saistītos veselības un 
drošības aspektus, ir negatīva ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, jo īpaši ņemot vērā 
to, ka šie izstrādājumi bieži nonāk 
pārrobežu tālpārdošanā, tostarp ar interneta 
starpniecību.

Or. it



AM\935755LV.doc 31/70 PE510.712v01-00

LV

Grozījums Nr. 195
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir 
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus darbību, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka šie izstrādājumi 
bieži nonāk pārrobežu tālpārdošanā, tostarp 
ar interneta starpniecību.

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir 
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus darbību, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka šie izstrādājumi 
bieži nonāk pārrobežu tālpārdošanā, tostarp 
ar interneta starpniecību. Pret 
elektroniskajām cigaretēm, kuras lietojot 
nikotīns ķermenī nonāk kopā ar ieelpoto 
gaisu, būtu jāattiecas tādā pašā veidā, 
kādu attiecina uz citiem nikotīna avotiem, 
kuri nodrošina, ka nikotīns ķermenī 
nonāk kopā ar ieelpoto gaisu.

Or. fi

Grozījums Nr 196
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir 
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus darbību, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka šie izstrādājumi 
bieži nonāk pārrobežu tālpārdošanā, tostarp 
ar interneta starpniecību.

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir 
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus darbību, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka šie izstrādājumi 
bieži nonāk pārrobežu tālpārdošanā, tostarp 
ar interneta starpniecību.

Dalībvalstis gūst ievērojamus nodokļu 
ieņēmumus no visu tabakas izstrādājumu 
ražošanas un tirdzniecības, un tādēļ 
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dalībvalstis būtu stingri jāmudina šos 
ieņēmumus novirzīt tieši veselības aprūpei 
un informācijas kampaņām, lai informētu 
jauniešus par smēķēšanas radītajiem 
būtiskajiem veselības apdraudējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Pirms tiek atļauta elektronisko 
cigarešu ražotāju un izplatītāju piedāvāto 
izstrādājumu tirdzniecība, tiem 
uzraudzības iestādēm būtu jāsniedz 
precīzs ziņojums par savu izstrādājumu 
būtiskajām sastāvdaļām (tīrības, 
piemaisījumu un stabilitātes ziņā), kurām 
jābūt redzamām uz iepakojuma saskaņā 
ar Direktīvu 2001/95/EK par produktu 
vispārēju drošību.
Gan patērētāju, gan arī ražotāju vai 
izplatītāju interesēs būtiska nozīme ir arī 
ticamiem zinātniskiem datiem par 
elektronisko cigarešu netoksicitāti, tādēļ 
Komisija 24 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā pieprasa 
atzinumu no Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskās 
komitejas (SCENIHR).

Or. fr

Pamatojums

Komisijai un tās zinātniskajām komitejām pēc iespējas ātri būtu jāizstrādā visaptverošs 
drošības ziņojums par dažādiem elektronisko cigarešu veidiem, kas patlaban pieejami tirgū 
(bieži vien uz tiem neattiecas neviens no pašreizējiem noteikumiem).
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Grozījums Nr 198
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot 
atļauju, ņem vērā nikotīna saturu 
attiecīgajā ražojumā. Piemērojot vienotu 
tiesisko regulējumu visiem nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, kuru nikotīna 
sastāvs ir tikpat liels vai lielāks nekā 
nikotīnu saturošā izstrādājumā, kas 
atļauts agrāk saskaņā ar Direktīvu
2001/83/EK, var padarīt skaidrāku 
juridisko situāciju, izlīdzināt atšķirības 
starp valstu tiesību aktiem, nodrošināt 
vienlīdzīgu nosacījumu piemērošanu 
visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot 
atļauju, ņem vērā nikotīna saturu 
attiecīgajā ražojumā. Piemērojot vienotu 
tiesisko regulējumu visiem nikotīnu
saturošiem izstrādājumiem, kuru nikotīna 
sastāvs ir tikpat liels vai lielāks nekā 
nikotīnu saturošā izstrādājumā, kas 
atļauts agrāk saskaņā ar Direktīvu
2001/83/EK, var padarīt skaidrāku 
juridisko situāciju, izlīdzināt atšķirības 
starp valstu tiesību aktiem, nodrošināt 
vienlīdzīgu nosacījumu piemērošanu 
visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kuriem tiek piedēvētas īpašības, kas 
labvēlīgi ietekmē cilvēka veselību,
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu, uz kuriem attiecas 
šādi apgalvojumi, jau bija atļauts saskaņā 
ar šo regulējumu. Dalībvalstu pienākums 
ir nodrošināt, ka nikotīnu saturoši 
izstrādājumi, kuri neietilpst Direktīvas
2001/83/EK darbības jomā un kuri laisti 
kopējā tirgū, atbilst IV pielikumā [jauns] 
minētajiem attiecīgajiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu tiek precizēts, ka attiecībā uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem būtu 
jāizmanto divpusēja pieeja. Nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem, kuri neietilpst Direktīvas
2001/83/EK darbības jomā, jāatbilst dažādiem tiesību aktiem, kas uzskaitīti IV pielikumā 
[jauns].

Grozījums Nr 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot atļauju, 
ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā 
ražojumā. Piemērojot vienotu tiesisko 
regulējumu visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuru nikotīna sastāvs ir 
tikpat liels vai lielāks nekā nikotīnu 
saturošā izstrādājumā, kas atļauts agrāk 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, var 
padarīt skaidrāku juridisko situāciju, 
izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot atļauju, 
ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā 
ražojumā. Taču nikotīna satura mērīšana 
ir izrādījusies sarežģīta, jo tā atkarīga no 
izstrādājumiem un to lietojuma. Tādēļ, 
piemērojot Direktīvu 2001/83/EK visiem 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem
neatkarīgi no to nikotīna sastāva, var 
padarīt skaidrāku juridisko situāciju, 
izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Vienīgais iemesls tam, lai atļautu nikotīnu saturošu izstrādājumu (NSI) tirdzniecību, ir 
smēķēšanas atmešanas veicināšana. Ir ļoti sarežģīti noteikt NSI nikotīna sastāvu. Arī NSI ar 
ļoti zemu nikotīna sastāvu intensīvas lietošanas dēļ var tikt uzņemts liels nikotīna daudzums. 
Tādēļ ir lietderīgi visiem NSI piemērot farmācijas tiesību aktus. Tādējādi tiktu nodrošināta 
NSI kvalitāte, drošība un efektivitāte, kā arī vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem nikotīnu 
saturošajiem izstrādājumiem.
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Grozījums Nr. 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot atļauju, 
ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā 
ražojumā. Piemērojot vienotu tiesisko 
regulējumu visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuru nikotīna sastāvs ir 
tikpat liels vai lielāks nekā nikotīnu 
saturošā izstrādājumā, kas atļauts agrāk
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, var 
padarīt skaidrāku juridisko situāciju,
izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot atļauju, 
ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā 
ražojumā. Tādu nikotīnu saturošu 
izstrādājumu, kuri nav tabaka un ir 
atļauti saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
izslēgšana no šīs direktīvas darbības 
jomas padara skaidrāku juridisko situāciju,
izlīdzina atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošina vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un rada stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

Or. it

(Sk. 18. panta grozījumus.)

Grozījums Nr. 202
Frédérique Ries
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Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot atļauju, 
ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā 
ražojumā. Piemērojot vienotu tiesisko 
regulējumu visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuru nikotīna sastāvs ir 
tikpat liels vai lielāks nekā nikotīnu 
saturošā izstrādājumā, kas atļauts agrāk 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, var 
padarīt skaidrāku juridisko situāciju, 
izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp atsevišķu nikotīnu saturošu 
izstrādājumu, kvalitātes, drošuma un 
iedarbīguma novērtēšanai. Ievērojams 
skaits nikotīnu saturošu izstrādājumu jau 
bija atļauti saskaņā ar šo regulējumu. 
Piešķirot atļauju, ņem vērā nikotīna saturu 
attiecīgajā ražojumā. Attiecībā uz 
izstrādājumiem ar līdzīgu lietojumu,
piemērojot vienotu tiesisko regulējumu 
visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuru nikotīna sastāvs ir 
tikpat liels vai lielāks nekā nikotīnu 
saturošā izstrādājumā, kas atļauts agrāk 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, var 
padarīt skaidrāku juridisko situāciju, 
izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

Or. fr

Pamatojums

Šajā saistībā būtiskas ir nianses. Par cilvēkiem paredzētām zālēm, kā noteikts Direktīvā
2001/83/EK, būtu uzskatāmi un iepriekšējai apstiprināšanai, lai tirgotos, būtu jāpakļauj tikai 
daži izstrādājumi, uz kuriem attiecas 18. pants un kuri satur atbilstošu nikotīna daudzumu. 
Pārējiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 18. pants, būtu jāpiemēro Direktīva 2001/95/EK 
par produktu vispārēju drošību un Direktīva 2001/83/EK par cilvēkiem paredzētām zālēm.
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Grozījums Nr. 203
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Piešķirot atļauju, 
ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā 
ražojumā. Piemērojot vienotu tiesisko 
regulējumu visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuru nikotīna sastāvs ir 
tikpat liels vai lielāks nekā nikotīnu 
saturošā izstrādājumā, kas atļauts agrāk 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, var 
padarīt skaidrāku juridisko situāciju, 
izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu, 
tostarp nikotīnu saturošu izstrādājumu, 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Ievērojams skaits nikotīnu 
saturošu izstrādājumu jau bija atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu. Taču tie 
jānošķir no nefarmaceitiskiem nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, kuri paredzēti 
smēķētājiem un kuru lietojuma galvenais 
mērķis ir nevis pārtraukt tabakas 
lietošanu, bet aizstāt pašreizējos tabakas 
izstrādājumus, un kuru ietekme uz 
sabiedrības veselību kopumā ievērojami 
atšķiras no pašreizējo tabakas 
izstrādājumu ietekmes. Piešķirot atļauju, 
ņem vērā nikotīna saturu attiecīgajā 
ražojumā. Piemērojot vienotu tiesisko 
regulējumu visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuru nikotīna sastāvs ir 
tikpat liels vai lielāks nekā nikotīnu 
saturošā izstrādājumā, kas atļauts agrāk 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, var 
padarīt skaidrāku juridisko situāciju, 
izlīdzināt atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem, nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti Direktīvā
2001/83/EK paredzētie nosacījumi.

Or. el
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Pamatojums

Nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kuri paredzēti smēķētājiem un kuru uzdevums ir 
atvieglot smēķēšanas atmešanu, būtu jāpiemēro regulējums, kas atšķiras no tā, ko piemēro 
nefarmaceitiskiem izstrādājumiem, kuru galvenais mērķis ir aizstāt pašreizējos tabakas 
izstrādājumus, kas ir daudz kaitīgāki.

Grozījums Nr. 204
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Pret visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem būtu jāattiecas vienādi. 
Minētos izstrādājumus būtu jāreglamentē 
ar šo direktīvu vai — attiecībā uz lielām 
devām, ko izmanto ārstnieciskos nolūkos, 
— piemērojot dalībvalstu tiesību aktus par 
zālēm. Dalībvalstu tiesību aktos par zālēm 
būtu jānosaka ierobežojumi nikotīna 
lietošanai ārstnieciskos nolūkos atbilstīgi 
subsidiaritātes principam. Nosakot 
nikotīna saturu, nikotīna daudzums būtu 
jāaprēķina kā dienas deva un, ņemot vērā 
lielāko devu.

Or. fi

Grozījums Nr 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāievieš marķēšanas noteikumi 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuros nikotīna saturs ir 
zemāks par šajā direktīvā noteikto 

svītrots
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robežvērtību, pievēršot uzmanību 
patērētāju veselības iespējamam 
apdraudējumam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu, kas paredz visiem saražotajiem NSI piemērot 
farmācijas tiesību aktus. Ja visus NSI neatkarīgi no nikotīna koncentrācijas tajos regulē kā 
zāles, šis noteikums par marķēšanu kļūst lieks.

Grozījums Nr. 206
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāievieš marķēšanas noteikumi 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuros nikotīna saturs ir 
zemāks par šajā direktīvā noteikto 
robežvērtību, pievēršot uzmanību 
patērētāju veselības iespējamam 
apdraudējumam.

(35) Būtu jāievieš marķēšanas noteikumi 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuros nikotīna saturs ir 
zemāks par šajā direktīvā noteikto 
robežvērtību, pievēršot uzmanību 
patērētāju veselības iespējamam 
apdraudējumam. Iepakojuma 
marķējumam būtu jāatbilst šajā direktīvā 
paredzētajiem tabakas izstrādājumu 
ilustratīviem brīdinājumiem un 
iepakojuma marķējumam.

Or. fi

Grozījums Nr 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāievieš marķēšanas noteikumi 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 

(35) Būtu jāievieš marķēšanas noteikumi 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 
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izstrādājumiem, kuros nikotīna saturs ir 
zemāks par šajā direktīvā noteikto 
robežvērtību, pievēršot uzmanību 
patērētāju veselības iespējamam 
apdraudējumam.

izstrādājumiem, kuri neietilpst Direktīvas
2001/83/EK darbības jomā, pievēršot 
uzmanību patērētāju veselības iespējamam 
apdraudējumam, un būtu jāparedz 
pienākums dalībvalstīm nodrošināt, ka 
valstī spēkā esošie vecuma ierobežojumi 
nikotīnu saturošu izstrādājumu iegādei 
atbilst ierobežojumiem, kas attiecas uz 
tabakas izstrādājumu tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaglabā vienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā uz vecuma ierobežojumiem nikotīnu 
saturošu izstrādājumu un tabakas izstrādājumu iegādei, lai liegtu nepilngadīgajiem iespēju 
pamēģināt jebkuru no šiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāievieš marķēšanas noteikumi 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kuros nikotīna saturs ir 
zemāks par šajā direktīvā noteikto 
robežvērtību, pievēršot uzmanību 
patērētāju veselības iespējamam 
apdraudējumam.

(35) Lai pievērstu patērētāju uzmanību 
veselības apdraudējumam, būtu jāievieš 
noteikumi par sastāvdaļām, marķējumu 
un aprakstu attiecībā uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, kuri nav 
tabaka un uz kuriem attiecas šī direktīva.

Or. it

(Sk. 18. panta grozījumus.)

Grozījums Nr. 209
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 36.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36a) “zemāka riska izstrādājums” ir 
jebkurš tabaku saturošs izstrādājums, kas 
pēc laišanas tirdzniecībā ievērojami 
samazina ar tradicionālo tabakas 
izstrādājumu patēriņu saistīto slimību 
risku. Izstrādājums, ko lieto tabakas 
patēriņa radītās atkarības ārstēšanai, 
tostarp atmešanai, nav zemāka riska 
izstrādājums, ja tas apstiprināts kā zāles;

Or. pt

Grozījums Nr 210
Renate Sommer

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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 211
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums
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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 ziņošanas formātu, 
tādu izstrādājumu noteikšanu, kam piemīt 
paaugstināta toksicitāte un spēja izraisīt 
atkarību, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

Or. cs

Grozījums Nr. 212
Jarosław Kalinowski

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 ziņošanas formātu, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. pl

Pamatojums

Cigaretes ar raksturīgu aromātu un garšu ir kļuvušas populāras (proti, tās veido nozīmīgu 
tabakas izstrādājumu tirgus daļu) tikai dažās ES dalībvalstīs. Citās valstīs aromatizēto 
cigarešu popularitāte ir nenozīmīga vai arī tās nav iecienītas. Tādēļ Komisijas ierosinātie 
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pasākumi visvairāk ietekmētu to valstu tirgus, kurās aromatizētās cigaretes ir populāras, taču 
neradītu gandrīz nekādu ietekmi citu dalībvalstu tirgos. Šis pasākums ir nesamērīgs un tāpēc
būtu jānoraida.

Grozījums Nr 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

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 ziņošanas formātu, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no šā grozījuma iesniedzēju priekšlikuma 6. panta 1. punkta pirmajā 
daļā un kas paredz, ka tiek ieviests pozitīvais saraksts.

Grozījums Nr. 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 

(37) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo īpaši 
attiecībā uz sastāvdaļu ziņošanas formātu
un tādu izstrādājumu noteikšanu, kam 
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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.

piemīt raksturīgi aromāti vai paaugstināta 
toksicitāte un spēja izraisīt atkarību, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. it

(Sk. 6. panta 2. punkta otrās daļas grozījumu.)

Grozījums Nr. 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 ziņošanas formātu, 
tādu izstrādājumu noteikšanu, kam piemīt 
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.

Or. pl

Grozījums Nr 216
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai šī direktīva darbotos pilnībā un 
neatpaliktu no tehniskās un zinātnes 

svītrots
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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 
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.

Or. en

Pamatojums

Visi šajā direktīvā paredzētie lēmumi ir ļoti politiski lēmumi. Visas izmaiņas jāveic, 
izmantojot parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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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 
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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 218
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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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 
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.

(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 tādu sastāvdaļu 
mērīšanas metožu un maksimālā līmeņa 
noteikšanu, kas palielina toksicitāti vai
spēju izraisīt atkarību. 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.

Or. cs

Grozījums Nr 219
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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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 
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.

(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 var tikt deleģētas
Komisijai. 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.

Or. de

Pamatojums

Ir pāragri jau pašreiz norādīt uz konkrētiem elementiem deleģēto tiesību aktu jomā. 
Vispārīgas terminoloģijas dēļ tiek kavēta turpmāku grozījumu veikšana apsvērumos.

Grozījums Nr 220
Eleni Theocharous
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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 
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.

(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 mērīšanas metožu 
noteikšanu, tādu sastāvdaļu maksimālā 
līmeņa noteikšanu, kas palielina toksicitāti
vai spēju izraisīt atkarību, brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru 
un drošības elementu izmantošanu 
marķējumā un uz iepakojuma, datu 
glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām 
personām iekļaujamo 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.

Or. en

Grozījums Nr 221
Sergej Kozlík

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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(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 
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.

(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 mērīšanas metožu 
noteikšanu, tādu sastāvdaļu maksimālā 
līmeņa noteikšanu, kas palielina toksicitāti
vai spēju izraisīt atkarību, brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru 
un drošības elementu izmantošanu 
marķējumā un uz iepakojuma, datu 
glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām 
personām iekļaujamo 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.

Or. en

Grozījums Nr 222
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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(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 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.

(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 un 
pielāgošanu, 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 
pamatelementu noteikšanu 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.

Or. en

Grozījums Nr 223
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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(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 
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.

(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 mērīšanas metožu 
noteikšanu un pielāgošanu, tādu sastāvdaļu 
maksimālā līmeņa noteikšanu, kas palielina 
toksicitāti un spēju izraisīt atkarību, 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību, 
unikālo identifikatoru un drošības elementu 
izmantošanu marķējumā un uz iepakojuma, 
datu glabāšanas līgumos ar neatkarīgām 
trešām personām iekļaujamo 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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(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 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.

(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
un pielāgošanu, 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 
pamatelementu noteikšanu un dažu tādu 
atbrīvojumu pārskatīšanu, kas piešķirti 
tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, 
tinamās tabakas, ūdenspīpes 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 225
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums
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(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 
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.

(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 mērīšanas metožu 
noteikšanu un pielāgošanu, 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 
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.

Or. es

Pamatojums

Emisiju maksimālā satura noteikšanu nedrīkst uzskatīt par vienkāršu tehnisku aspektu, ko var 
atrisināt, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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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 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.

(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 pielāgošanu, tādu 
sastāvdaļu maksimālā līmeņa noteikšanu, 
kas palielina toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību vai piesaistīt, metodēm, ko 
izmanto, lai noteiktu, vai tabakas 
izstrādājumam piemīt raksturīgs aromāts,
brīdinājumu par ietekmi uz veselību, 
unikālo identifikatoru un drošības elementu 
izmantošanu marķējumā un uz iepakojuma, 
datu glabāšanas līgumos ar neatkarīgām 
trešām personām iekļaujamo 
pamatelementu noteikšanu un dažu tādu 
atbrīvojumu pārskatīšanu, kas piešķirti 
tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, 
tinamās tabakas un bezdūmu tabakas 
izstrādājumi. 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.

Or. it

(Sk. 3. panta, 6. panta 2. punkta otrās daļas un 18. panta grozījumus.)

Grozījums Nr. 227
Sari Essayah

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

(39a) Direktīvas uzdevumam jābūt 
mazināt smēķēšanu un mērķim jābūt galu 
galā pilnībā izskaust smēķēšanu, ņemot 
vērā ārkārtīgi lielo un nevajadzīgo 
kaitējumu, ko tā nodara sabiedrības 
veselībai un ekonomikai.

Or. fi

Grozījums Nr. 228
Georgios Koumoutsakos

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 
ar šo direktīvu.

(40) Dalībvalsts var arī ieviest stingrākus 
noteikumus ar nosacījumu, ka noteikumi ir 
pamatoti ar nepieciešamību aizsargāt 
sabiedrības veselību, ievērojot 
subsidiaritātes principu, un, ja tie ir 
vajadzīgi un samērīgi un neietver patvaļīgu 
diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, kā arī 
nekropļo konkurenci.

Or. el
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Pamatojums

Direktīvas mērķis ir saskaņot tabakas izstrādājumu tirgu, nevis sadrumstalot to. Būtu arī 
jāuzsver, ka par sabiedrības veselības aizsardzību ir atbildīgas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 229
Milan Cabrnoch

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 
ar šo direktīvu.

(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 uz visiem attiecīgajā 
dalībvalstī ražotajiem vai pārdotajiem
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 
ar šo direktīvu.

Or. cs

Grozījums Nr 230
Martin Callanan
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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 
ar šo direktīvu.

(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 uz 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, ņemot vērā augsto veselības 
aizsardzības līmeni, kas panākts ar šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pilnvaras apstiprināt vai noraidīt paredzētos pasākumus vietējā līmenī nav 
atbilstošas, jo valsts pasākumu atbilstība ES tiesību aktiem ir tiesu kompetencē.

Grozījums Nr 231
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja dalībvalsts, pamatojoties uz (40) Ja dalībvalsts, pamatojoties uz 
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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 
ar šo direktīvu.

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 uz 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 ar šo direktīvu. Par 
patvaļīgu diskrimināciju uzskatāms, 
piemēram, noteikums palielināt 
brīdinājumiem atvēlēto virsmas laukumu, 
pārsniedzot 60 %. Šīs direktīvas mērķis ir 
vienoti iepakošanas un marķēšanas 
noteikumi, tādēļ ir stingri ierobežota 
dalībvalstu rīcības brīvība noteikt 
standartus, kas būtiski atšķiras no šīs 
direktīvas noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr 232
Renate Sommer

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 

(40) Ja dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, uzskata 
par nepieciešamu paturēt spēkā stingrākus 
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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 
ar šo direktīvu.

valsts noteikumus saistībā ar aspektiem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, tai būtu jāļauj 
to darīt attiecībā uz 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, kas tos var apstiprināt, ņemot 
vērā augsto veselības aizsardzības līmeni, 
kas panākts ar šo direktīvu, kā arī kopējā 
iekšējā tirgus principus un prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Ikvienai dalībvalstij, kura uzskata 
par nepieciešamu saglabāt un/vai ieviest 
pasākumus valsts un/vai reģiona līmenī, 
lai saglabātu tradicionālās tabakas 
plantācijas pamatotu sociālekonomiskās 
atkarības un zemes izmantojuma 
apsvērumu dēļ, būtu jāļauj to darīt.

Or. pt

Grozījums Nr 234
Renate Sommer
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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 
sfērā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr 235
Holger Krahmer

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

(41) Attiecībā uz tabakas izstrādājumiem
dalībvalstīm jānodrošina iespēja ieviest
tādus stingrākus noteikumus, kādus tās 
uzskata par vajadzīgiem sabiedrības 
veselības aizsardzībai, ar nosacījumu, ka
noteikumi nepārklājas ar šīs direktīvas 
darbības jomu. Dalībvalstis nedrīkst ne 
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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 sfērā.

aizliegt, ne ierobežot šīs direktīvas 
prasībām atbilstošu tabakas izstrādājumu
vai saistīto izstrādājumu importu, 
pārdošanu vai patēriņu.

Or. de

Grozījums Nr 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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 

(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. Par 
tehniskiem noteikumiem ir iepriekš 
jāpaziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvu98/34/EK, kas nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu, un informācijas
sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā.
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sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā.

(Ja netiek pieņemti attiecīgie grozījumi, ar 
ko ievieš standartizētu iepakojumu, šis 
grozījums jānoraida.)

Or. en

Pamatojums

Kā izklāstīts citos šā grozījuma iesniedzēju iesniegtos grozījumos, būtu jāparedz obligāta 
prasība ieviest standartizētu iepakojumu.

Grozījums Nr. 237
Georgios Koumoutsakos

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 sfērā.

(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 saglabāt vai ieviest
papildu noteikumus 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 jomā.

Or. el
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Grozījums Nr. 238
Sari Essayah

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 sfērā.

(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. Īpaša vērība būtu jāpievērš 
šajā direktīvā paredzēto obligāto 
ilustratīvo un teksta brīdinājumu un citu 
saskaņošanas noteikumu, piemēram, 
noteikumu par kakao, ieviešanai. 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 jomā.

Or. fi

Grozījums Nr 239
Ewald Stadler

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

(41a) Ja tabakas vai līdzīgi izstrādājumi 
atbilst šīs direktīvas noteikumiem, 
dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai 
nesamērīgi ierobežot šo izstrādājumu 
importu, pārdošanu vai patēriņu. 
Ražotājiem jānodrošina konkrēts 
juridiskās noteiktības minimālais līmenis.

Or. de

Grozījums Nr. 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Dalībvalstis var papildināt šajā 
direktīvā paredzētās tiesību normas ar 
jebkādiem pasākumiem, kas aizsargā 
Eiropas iedzīvotāju veselību. Tabakas 
izstrādājumiem piemēroto nodokļu 
pakāpeniska saskaņošana Savienībā un 
informācijas kampaņas plašsaziņas 
līdzekļos un jauniešiem paredzētas 
kampaņas izglītības iestādēs ir divi būtiski 
instrumenti, lai pasargātu jauniešus no
smēķēšanas radītajiem apdraudējumiem.

Or. fr

Grozījums Nr 241
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Dalībvalstis nodrošina, lai personas 
dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar 
noteikumiem un drošības pasākumiem, kas 

(42) Dalībvalstis nodrošina, lai personas 
dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar 
noteikumiem un drošības pasākumiem, kas 
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paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti.

paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti. Tāpat jāievēro arī valsts datu 
aizsardzības noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 mazāk labvēlīgos 
apgabalos. Ņemot vērā to, 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 aizsargāt tabakas 
audzēšanu Eiropā, jo tā veido nelielu 
patēriņa īpatsvaru Eiropas Savienībā, 
taču vienlaicīgi veicina ekonomikas 
stabilitāti atsevišķos Eiropas reģionos, 
kuros trūkst alternatīvu ražošanas iespēju. 
Tabakas audzēšanas apjoma 
samazināšanās vai audzēšanas 
pārtraukšana Eiropas Savienībā nekādi 
neietekmētu patēriņa līmeni, jo tādējādi 
pieaugtu imports no trešām valstīm un 
pazeminātos kvalitātes standarti.

Or. es
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Grozījums Nr 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un 
tiesības uz īpašumu (17. pants). Tabakas 
izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un 
izplatītājiem uzliktie pienākumi ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību, vienlaikus nodrošinot augstu 
veselības un patērētāju aizsardzības līmeni,
kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. un 38. pantā. Šīs 
direktīvas piemērošanā būtu jāņem vērā ES 
tiesību akti un attiecīgās starptautiskās 
saistības,

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un 
preču zīmes īpašnieka tiesības uz īpašumu 
(17. pants). Tāpēc jānodrošina, ka tabakas 
izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un 
izplatītājiem uzliktie pienākumi ne tikai 
garantē augstu veselības un patērētāju 
aizsardzības līmeni, bet arī aizsargā visas 
pārējās pamattiesības, kā arī jānodrošina 
šo noteikumu samērīgums, ņemot vērā 
iekšējā tirgus darbību. Šīs direktīvas 
piemērošanā būtu jāņem vērā ES tiesību 
akti un attiecīgās starptautiskās saistības,

Or. de

Grozījums Nr 244
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un 
tiesības uz īpašumu (17. pants). Tabakas 
izstrādājumu ražotājiem, importētājiem 

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un 
tiesības uz īpašumu (17. pants),
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un izplatītājiem uzliktie pienākumi ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību, vienlaikus nodrošinot augstu 
veselības un patērētāju aizsardzības 
līmeni, kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. un 38. pantā. Šīs 
direktīvas piemērošanā būtu jāņem vērā 
ES tiesību akti un attiecīgās starptautiskās 
saistības,

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā minētā iejaukšanās saistībā ar tiesībām uz preču zīmi iekšējā tirgus 
darbības uzlabošanai nav nepieciešama.

Grozījums Nr 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un 
tiesības uz īpašumu (17. pants). Tabakas 
izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un 
izplatītājiem uzliktie pienākumi ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību, vienlaikus nodrošinot augstu 
veselības un patērētāju aizsardzības līmeni, 
kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. un 38. pantā. Šīs 
direktīvas piemērošanā būtu jāņem vērā ES 
tiesību akti un attiecīgās starptautiskās 
saistības,

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un 
tiesības uz īpašumu (17. pants). Tabakas 
izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un 
izplatītājiem uzliktie pienākumi ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību, vienlaikus nodrošinot augstu 
veselības un patērētāju aizsardzības līmeni, 
kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. un 38. pantā. Šīs 
direktīvas piemērošanā būtu jāņem vērā ES 
tiesību akti un attiecīgās starptautiskās 
saistības.
Dalībvalstīm būtu jāievēro tiesības uz tīru 
gaisu saskaņā ar Starptautiskā pakta par 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām 7. panta b) punktu un 12. pantu, 
kuri attiecīgi paredz tiesības uz drošības 
un higiēnas prasībām atbilstošiem darba 
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apstākļiem un katra cilvēka tiesības 
sasniegt visaugstāko fiziskās un psihiskās 
veselības līmeni. Tas atbilst mērķim, kas 
paredzēts Pamattiesību hartas 37. pantā, 
saskaņā ar kuru augstam vides 
aizsardzības līmenim un vides kvalitātei 
jābūt integrētai Savienības politikā.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Piemērojot šo direktīvu, tiek sniegts 
nozīmīgs ieguldījums Eiropas iedzīvotāju 
veselības un labklājības aizsardzībā, 
palielinot garantijas attiecībā uz 
patērētāju saņemto informāciju, kā arī 
tiek mēģināts uzlabot un padarīt 
objektīvākus zinātniskos pierādījumus, 
kas apliecina tabakas patēriņa kaitējumu 
cilvēka veselībai. Tādēļ paredzams, ka 
direktīvas stāšanās spēkā samazinās 
patēriņu un negatīvi ietekmēs tabakas 
audzētājus, kā arī dažas tradicionālās 
nozares, kas saistītas ar minētā 
kultūrauga audzēšanu un kas veido 
nozīmīgu iekšzemes kopprodukta daļu 
Eiropas tālākajos reģionos vai panīkušos 
reģionos. Eiropas iestādēm, kas apzinās 
šo situāciju, jāpēta pasākumi, kuri veicina 
tādu jaunu darbību attīstību, 
pārstrukturēšanu vai uzsākšanu, kas 
paredzētas šīs nozares speciālistiem, kā 
arī pētījumu veicināšana un izstrāde 
saistībā ar jauniem pakalpojumiem, kuri 
neietekmē tabakas audzēšanu.
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