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Grozījums Nr. 1044
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis aizliedz savā teritorijā 
izveidotajiem mazumtirdzniecības 
punktiem izplatīt tabakas izstrādājumus 
par brīvu vai ar atlaidi, izmantojot 
pārrobežu tālpārdošanas kanālus vai 
jebkādus citus kanālus.

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu izplatīšana par brīvu vai par izdevīgu cenu darbojas kā stimuls sākt 
smēķēšanu, un tās mērķis ir galvenokārt jauni cilvēki, tāpēc no tās būtu jāizvairās.

Grozījums Nr. 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts sabiedrības veselības 
nolūkā izveido ierobežojumus tabakas 
personīgai lietošanai importam. 
Dalībvalstij jāvar piemērot šos 
ierobežojumus, jo īpaši gadījumā, kad 
cena dalībvalstī, kurā izstrādājums ir 
nopirkts, ir ievērojami zemāka par cenu 
izcelsmes dalībvalstī, vai gadījumā, ja 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību nav 
tās oficiālajā(-ās) valsts valodā(-ās).

Or. fr
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Pamatojums

Dalībvalstīm jāvar ierobežot personīgai lietošanai paredzētas tabakas imports, lai aizsargātu
sabiedrības veselību un novērstu nelegālu cigarešu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 1046
Corinne Lepage

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

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Cigarešu un tinamās tabakas 
izstrādājumu tirdzniecība internetā 
Savienībā ir aizliegta;
Citu tabakas izstrādājumu un saistīto 
nikotīnu saturošo izstrādājumu 
tirdzniecībai internetā Savienība veic 
stingrāku uzraudzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Pamatojums

Cigarešu izplatīšanas par brīvu vai paciņu apmaiņas prakses sabiedriskās vietās vai publikai 
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pieejamās vietās reklāmas nolūkos mērķis ir jaunieši, tāpēc tā nav atbalstāma.

Grozījums Nr. 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstošs, ja tiek ieviests pārrobežu tālpārdošanas aizliegums.

Grozījums Nr. 1049
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošanu parasti izmanto, lai pārdotu viltotus vai nelegālus tabakas 
izstrādājumus. Tas rada risku patērētāju veselībai un arī grauj valstu tabakas nodokļu 
politikas, kuru mērķis ir apkarot smēķēšanu.

Grozījums Nr. 1050
Riikka Manner
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo priekšlikumu ir ļoti grūti īstenot un kontrolēt. Tāpēc pilnīgu tālpārdošanas 
aizliegumu būtu vieglāk īstenot un kontrolēt. Aizliegumā būtu jāietver arī nikotīna produkti un 
tabakas aizstājēji (zālaugu cigaretes, elektroniskās cigaretes), jo tie tiek reklamēti 
galvenokārt internetā un tos ir grūti kontrolēt. Tie visi būtu vismaz jāregulē (attiecībā uz 
vecuma ierobežojumiem utt.).

Grozījums Nr. 1051
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas, tostarp pārdošanas internetā, aizliegums 
visā ES ir visefektīvākais veids no jaunu cilvēku aizsardzības viedokļa. Šī pieeja veicinās 
noteikumu izpildi un nodrošina nepieciešamo un proporcionālu risinājumu.

Grozījums Nr. 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošana radītu risku patērētāju — galvenokārt nepilngadīgo — drošībai, 
veicinot arī nelegālo tirgu.

Grozījums Nr. 1054
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. fi
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Grozījums Nr. 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstošs, ja tiek ieviests pārrobežu tālpārdošanas aizliegums.

Grozījums Nr. 1057
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 

svītrots
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pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošanu parasti izmanto, lai pārdotu viltotus vai nelegālus tabakas 
izstrādājumus. Tas rada risku patērētāju veselībai un arī grauj valstu tabakas nodokļu 
politikas, kuru mērķis ir apkarot smēķēšanu.

Grozījums Nr. 1058
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo priekšlikumu ir ļoti grūti īstenot un kontrolēt. Tāpēc pilnīgu tālpārdošanas 
aizliegumu būtu vieglāk īstenot un kontrolēt. Aizliegumā būtu jāietver arī nikotīna produkti un 
tabakas aizstājēji (zālaugu cigaretes, elektroniskās cigaretes), jo tie tiek reklamēti 
galvenokārt internetā un tos ir grūti kontrolēt. Tie visi būtu vismaz jāregulē (attiecībā uz 
vecuma ierobežojumiem utt.).

Grozījums Nr. 1059
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 

svītrots
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pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas, tostarp pārdošanas internetā, aizliegums 
visā ES ir visefektīvākais veids no jaunu cilvēku aizsardzības viedokļa. Šī pieeja veicinās 
noteikumu izpildi un nodrošina nepieciešamo un proporcionālu risinājumu.

Grozījums Nr. 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošana radītu risku patērētāju — galvenokārt nepilngadīgo — drošībai, 
veicinot arī nelegālo tirgu.
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Grozījums Nr. 1062
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Nav atbilstošs, ja tiek ieviests pārrobežu tālpārdošanas aizliegums.

Grozījums Nr. 1065
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošanu parasti izmanto, lai pārdotu viltotus vai nelegālus tabakas 
izstrādājumus. Tas rada risku patērētāju veselībai un arī grauj valstu tabakas nodokļu 
politikas, kuru mērķis ir apkarot smēķēšanu.

Grozījums Nr. 1066
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo priekšlikumu ir ļoti grūti īstenot un kontrolēt. Tāpēc pilnīgu tālpārdošanas 



AM\935763LV.doc 13/51 PE510.720v01-00

LV

aizliegumu būtu vieglāk īstenot un kontrolēt. Aizliegumā būtu jāietver arī nikotīna produkti un 
tabakas aizstājēji (zālaugu cigaretes, elektroniskās cigaretes), jo tie tiek reklamēti 
galvenokārt internetā un tos ir grūti kontrolēt. Tie visi būtu vismaz jāregulē (attiecībā uz 
vecuma ierobežojumiem utt.).

Grozījums Nr. 1067
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas, tostarp pārdošanas internetā, aizliegums 
visā ES ir visefektīvākais veids no jaunu cilvēku aizsardzības viedokļa. Šī pieeja veicinās 
noteikumu izpildi un nodrošina nepieciešamo un proporcionālu risinājumu.

Grozījums Nr. 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli



PE510.720v01-00 14/51 AM\935763LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošana radītu risku patērētāju — galvenokārt nepilngadīgo — drošībai, 
veicinot arī nelegālo tirgu.

Grozījums Nr. 1070
Sari Essayah

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

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 

svītrots
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identificētu.

Or. it

Grozījums Nr. 1072
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo priekšlikumu ir ļoti grūti īstenot un kontrolēt. Tāpēc pilnīgu tālpārdošanas 
aizliegumu būtu vieglāk īstenot un kontrolēt. Aizliegumā būtu jāietver arī nikotīna produkti un 
tabakas aizstājēji (zālaugu cigaretes, elektroniskās cigaretes), jo tie tiek reklamēti 
galvenokārt internetā un tos ir grūti kontrolēt. Tie visi būtu vismaz jāregulē (attiecībā uz 
vecuma ierobežojumiem utt.).

Grozījums Nr. 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 

svītrots
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mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstošs, ja tiek ieviests pārrobežu tālpārdošanas aizliegums.

Grozījums Nr. 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1075
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu 1. punktā.

Grozījums Nr. 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošana radītu risku patērētāju — galvenokārt nepilngadīgo — drošībai, 



PE510.720v01-00 18/51 AM\935763LV.doc

LV

veicinot arī nelegālo tirgu.

Grozījums Nr. 1077
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1078
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

svītrots
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Or. fi

Grozījums Nr. 1079
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas, tostarp pārdošanas internetā, aizliegums 
visā ES ir visefektīvākais veids no jaunu cilvēku aizsardzības viedokļa. Šī pieeja veicinās 
noteikumu izpildi un nodrošina nepieciešamo un proporcionālu risinājumu.

Grozījums Nr. 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 

svītrots
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izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

Or. it

Grozījums Nr. 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi 
mazumtirdzniecības punkti, ko tās 
reģistrējušas saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem. 
Mazumtirdzniecības punkti var sākt 
izmantot tālpārdošanu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū tikai tad, kad 
attiecīgajās dalībvalstīs ir publicēts 
mazumtirdzniecības punkta nosaukums.

2. Dalībvalstis, kas ir ieviesušas valsts 
smēķēšanas apkarošanas stratēģiju, var 
noteikt kvantitatīvus ierobežojumus 
pārrobežu darbībām. 

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums papildina prasību aizliegt tālpārdošanu, un Eiropas tabakas mazumtirgotāji jau 
sen to pieprasa.

Grozījums Nr. 1082
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 

svītrots
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izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pašreizējo priekšlikumu ir ļoti grūti īstenot un kontrolēt. Tāpēc pilnīgu tālpārdošanas 
aizliegumu būtu vieglāk īstenot un kontrolēt. Aizliegumā būtu jāietver arī nikotīna produkti un 
tabakas aizstājēji (zālaugu cigaretes, elektroniskās cigaretes), jo tie tiek reklamēti 
galvenokārt internetā un tos ir grūti kontrolēt. Tie visi būtu vismaz jāregulē (attiecībā uz 
vecuma ierobežojumiem utt.).

Grozījums Nr. 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstošs, ja tiek ieviests pārrobežu tālpārdošanas aizliegums.

Grozījums Nr. 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1085
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu 1. punktā.

Grozījums Nr. 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošana radītu risku patērētāju — galvenokārt nepilngadīgo — drošībai, 
veicinot arī nelegālo tirgu.

Grozījums Nr. 1087
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1088
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1089
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas, tostarp pārdošanas internetā, aizliegums 
visā ES ir visefektīvākais veids no jaunu cilvēku aizsardzības viedokļa. Šī pieeja veicinās 
noteikumu izpildi un nodrošina nepieciešamo un proporcionālu risinājumu.
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Grozījums Nr. 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams lai nodrošinātu 
atbilstību prasībām un atvieglotu to 
izpildi, galamērķa dalībvalstis var prasīt, 
lai mazumtirdzniecības punkts izraugās 
fizisku personu, kuras pienākums ir 
pārbaudīt, vai tabakas izstrādājumi, pirms 
tie nonāk pie patērētāja, atbilst valsts 
noteikumiem, kas galamērķa dalībvalstī 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1091
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo priekšlikumu ir ļoti grūti īstenot un kontrolēt. Tāpēc pilnīgu tālpārdošanas 
aizliegumu būtu vieglāk īstenot un kontrolēt. Aizliegumā būtu jāietver arī nikotīna produkti un 
tabakas aizstājēji (zālaugu cigaretes, elektroniskās cigaretes), jo tie tiek reklamēti 
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galvenokārt internetā un tos ir grūti kontrolēt. Tie visi būtu vismaz jāregulē (attiecībā uz 
vecuma ierobežojumiem utt.).

Grozījums Nr. 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1093
Martina Anderson

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Nav atbilstošs, ja tiek ieviests pārrobežu tālpārdošanas aizliegums.

Grozījums Nr. 1094
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu 1. punktā.

Grozījums Nr. 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 

svītrots
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informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

Or. it

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošana radītu risku patērētāju — galvenokārt nepilngadīgo — drošībai, 
veicinot arī nelegālo tirgu.

Grozījums Nr. 1096
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1097
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 

svītrots
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aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas, tostarp pārdošanas internetā, aizliegums 
visā ES ir visefektīvākais veids no jaunu cilvēku aizsardzības viedokļa. Šī pieeja veicinās 
noteikumu izpildi un nodrošina nepieciešamo un proporcionālu risinājumu.

Grozījums Nr. 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1099
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā svītrots
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tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo priekšlikumu ir ļoti grūti īstenot un kontrolēt. Tāpēc pilnīgu tālpārdošanas 
aizliegumu būtu vieglāk īstenot un kontrolēt. Aizliegumā būtu jāietver arī nikotīna produkti un 
tabakas aizstājēji (zālaugu cigaretes, elektroniskās cigaretes), jo tie tiek reklamēti 
galvenokārt internetā un tos ir grūti kontrolēt. Tie visi būtu vismaz jāregulē (attiecībā uz 
vecuma ierobežojumiem utt.).

Grozījums Nr. 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1101
Martina Anderson
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstošs, ja tiek ieviests pārrobežu tālpārdošanas aizliegums.

Grozījums Nr. 1102
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu 1. punktā.
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Grozījums Nr. 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pārrobežu tālpārdošana radītu risku patērētāju — galvenokārt nepilngadīgo — drošībai, 
veicinot arī nelegālo tirgu.

Grozījums Nr. 1104
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots
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Or. fi

Grozījums Nr. 1105
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1106
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanas, tostarp pārdošanas internetā, aizliegums 
visā ES ir visefektīvākais veids no jaunu cilvēku aizsardzības viedokļa. Šī pieeja veicinās 
noteikumu izpildi un nodrošina nepieciešamo un proporcionālu risinājumu.

Grozījums Nr. 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Patērētāja personas datus apstrādā 
tikai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, un 
tos neizpauž tabakas izstrādājumu 
ražotājam vai tās pašas grupas 
uzņēmumiem, vai jebkādām trešām 
personām. Personas datus izmanto un 
pārnes tikai konkrētā pirkuma 
vajadzībām. Šis noteikums ir spēkā arī 
tad, ja mazumtirdzniecības punkts ir daļa 
no tabakas izstrādājumu ražotāja.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1108
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
pārdošana
16.a pants

Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
pārdošana

Katram šajā direktīvā ietvertajam tabakas 
izstrādājumam nosaka izstrādājumu 
importa no citas dalībvalsts griestus. Šos 
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griestus nosaka katra dalībvalsts, 
izmantojot aprēķina metodi, ko tā uzskata 
par vispiemērotāko (piemēram, uz cilvēku, 
uz transporta veidu, vairāku tabakas 
izstrādājumu kopējo daudzumu).

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienības Tiesa 2013. gada martā apsūdzēja Franciju (lietā C-216/11) par konkrētu 
pienākumu nepildīšanu un katra tabakas izstrādājuma konkrēto īpatnību neņemšanu vērā. 
Ņemot vērā, ka pienākumu pildīšana ir līdzeklis cīņā pret smēķēšanu, dalībvalstij tomēr jābūt 
iespējai ierobežot tabakas izstrādājumu importu no citas dalībvalsts, lai uzlabotu savu 
smēķēšanas apkarošanas politiku.

Grozījums Nr. 1109
Martina Anderson
GUE/NGL grupas vārdā
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Tabakas izstrādājumi tirdzniecības vietās

1. Dalībvalstis savā teritorijā aizliedz 
izvietot tabakas izstrādājumus 
tirdzniecības vietās.
2. Tabakas izstrādājumi ir novietoti 
pilnībā slēpti no patērētāja, izņemot 
tabakas izstrādājumu pirkšanas vai 
pārdošanas brīdī vai inventarizācijas,
krājumu atjaunošanas, personāla 
apmācības vai uzglabāšanas iekārtu 
tehniskās apkopes laikā.
3. Tabakas izstrādājumi 2. punktā minēto 
iemeslu dēļ var būt redzami tikai laikā, 
kas nepieciešams šo uzdevumu 
pabeigšanai.
4. Tabakas izstrādājumu cenu sarakstam 
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ir standarta forma. Īpašas atlaides vai 
izdevīgi paciņu piedāvājumi netiek 
demonstrēti.

Or. en

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu izvietošanas tirdzniecības vietās aizliegumi jau ir spēkā vairākās ES un 
EBTA dalībvalstīs. Tabakas uzņēmums 2010. gadā iesūdzēja tiesā Norvēģiju par tirdzniecības 
šķēršļa izveidošanu. Tiesa nolēma par labu Norvēģijai, bet šī tiesvedība norāda, ka ir 
nepieciešama ES rīcība. Pamatkonvencijas par tabakas kontroli (PKTK) īstenošanas 
pamatnostādnēs attiecībā uz 13. pantu noteikts, ka tabakas izstrādājumi tirdzniecības vietās ir 
reklāma un pārdošanas veicināšana. Tajās ieteikts pilnībā aizliegt izvietot jebkādus tabakas 
izstrādājumus tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 1110
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Dalībvalstis, kas ir ieviesušas valsts 
smēķēšanas apkarošanas stratēģiju, var 
noteikt kvantitatīvus ierobežojumus 
pārrobežu darbībām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 1111
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. sadaļa – 5. nodaļa – virsraksts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunieviesti tabakas izstrādājumi Tabakas izstrādājumi ar zemāku risku

Or. de
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Grozījums Nr. 1112
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem
1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm par visiem jaunieviestiem 
tabakas izstrādājumiem, ko tie plāno laist 
attiecīgo dalībvalstu tirgū. Šo paziņojumu 
iesniedz elektroniskā formā sešus 
mēnešus pirms paredzētās laišanas tirgū 
un kopā ar to iesniedz arī attiecīgā 
izstrādājuma sīku aprakstu, kā arī 
informāciju par sastāvdaļām un emisijām 
saskaņā ar 5. pantu. Ražotāji un 
importētāji, kas ziņo par jaunieviestu 
tabakas izstrādājumu, attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm sniedz arī:
a) pieejamos zinātniskos pētījumus par 
izstrādājuma toksicitāti, spēju izraisīt 
atkarību un piesaistīt, jo īpaši attiecībā uz 
tā sastāvdaļām un emisijām;
b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti 
par dažādu patērētāju grupu, tostarp 
jauniešu, iecienītajiem izstrādājumiem un
c) citu pieejamu un būtisku informāciju, 
tostarp izstrādājuma riska un ieguvumu 
analīzi, paredzamo ietekmi uz tabakas 
izstrādājumu lietošanas atmešanu, 
paredzamo ietekmi uz tabakas 
izstrādājumu lietošanas sākšanu un citus 
prognozējamus patērētāju priekšstatus.
2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 



PE510.720v01-00 38/51 AM\935763LV.doc

LV

jebkādu jaunu vai atjauninātu 
informāciju, kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu.
3. Jaunieviesti tabakas izstrādājumi, ko 
laiž tirgū, atbilst šajā direktīvā 
izklāstītajām prasībām. Piemērojamie 
noteikumi ir atkarīgi no tā, vai uz 
izstrādājumu attiecas 2. panta 29. punktā 
sniegtā bezdūmu tabakas definīcija vai 
2. panta 33. punktā sniegtā smēķēšanai 
paredzētas tabakas definīcija.

Or. fi

Grozījums Nr. 1113
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem un iespējami mazāk 
kaitīgiem izstrādājumiem

Or. en

Pamatojums

Jāizveido „iespējami mazāk kaitīgu izstrādājumu” kategorija, lai ietvertu direktīvā visus 
jaunieviestos izstrādājumus.

Grozījums Nr. 1114
Holger Krahmer
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par tabakas izstrādājumiem ar 
zemāku risku

Or. de

Grozījums Nr. 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem un jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem ar iespējami zemāku risku

Or. pt

Grozījums Nr. 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, tostarp izstrādājumiem ar 
zemāku risku

Or. it

Grozījums Nr. 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem un tirdzniecības atļaujas 
piešķiršana tabakas izstrādājumiem ar 
zemāku risku

Or. it

Pamatojums

Zemāka riska jēdziena ieviešana attiecas uz tiem tabakas izstrādājumiem, kuriem ir zinātniski 
pierādītas samazināta riska īpatnības salīdzinājumā ar parasto tabakas izstrādājumu 
lietošanu. Bez šāda jēdziena patērētājiem nav garantēta pārredzama informācija par šādu 
zemāku risku.

Grozījums Nr. 1118
Erminia Mazzoni

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Atļauja laist tirgū tabakas izstrādājumus
ar zemāku risku

Or. it

Grozījums Nr. 1119
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm par visiem jaunieviestiem

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

Or. fi

Grozījums Nr. 1120
Erminia Mazzoni

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Tabakas izstrādājuma ar zemāku risku 
laišanai tirgū nepieciešama tās dalībvalsts 
kompetento iestāžu atļauja, kurā ražotājs 
vai importētājs plāno laist izstrādājumu 
tirgū. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
iesniegtu pieteikumu par atļaujas 
piešķiršanu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm visiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem ar zemāku risku, ko tie 
plāno laist attiecīgo dalībvalstu tirgū. 
Dalībvalstīm ir tiesības iekasēt par to 
samērīgu samaksu. Šo pieteikumu 
iesniedz elektroniskā formā sešus mēnešus 
pirms paredzētās laišanas tirgū un kopā ar 
to iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku 
aprakstu, kā arī informāciju par 
sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas 
iesniedz pieteikumu par atļaujas
piešķiršanu jaunieviestam tabakas 
izstrādājumam ar zemāku risku, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
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sniedz arī:

Or. it

Grozījums Nr. 1121
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ar zemāku risku ražotāji un 
importētāji paziņotu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm par visiem 
šādiem tabakas izstrādājumiem, ko tie 
plāno laist attiecīgo dalībvalstu tirgū. Šo 
paziņojumu iesniedz elektroniskā formā 
sešus mēnešus pirms paredzētās laišanas 
tirgū un kopā ar to iesniedz arī attiecīgā 
izstrādājuma sīku aprakstu, kā arī jebkādu 
etiķetes projektu, lietošanas instrukcijas, 
izstrādājuma sastāva, ražošanas procesa 
un attiecīgo kontroļu aprakstu un 
informāciju par sastāvdaļām un emisijām 
saskaņā ar 5. pantu. Ražotāji un 
importētāji, kas ziņo par tabakas 
izstrādājumu ar zemāku risku, attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm sniedz arī:

Or. de

Grozījums Nr. 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 

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

iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo 
dalībvalstu tirgū un par kuriem tie 
gatavojas apgalvot, ka tie, balstoties uz 
pārliecinošiem zinātniskiem 
pierādījumiem, ir mazāk kaitīgi vai ar 
zemāku risku salīdzinājumā ar parastiem 
tabakas izstrādājumiem. Šo paziņojumu 
iesniedz elektroniskā formā sešus mēnešus 
pirms paredzētās laišanas tirgū un kopā ar 
to iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku 
aprakstu, kā arī informāciju par 
sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo 
par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
sniedz arī:

Or. pt

Grozījums Nr. 1123
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 1124
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāizveido „iespējami mazāk kaitīgu izstrādājumu” kategorija, lai ietvertu direktīvā visus 
jaunieviestos izstrādājumus.

Grozījums Nr. 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 1126
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieejamos zinātniskos pētījumus par 
izstrādājuma toksicitāti, spēju izraisīt 
atkarību un piesaistīt, jo īpaši attiecībā uz 
tā sastāvdaļām un emisijām;

a) pieejamos zinātniskos pētījumus par 
izstrādājuma toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību, jo īpaši attiecībā uz tā 
sastāvdaļām un emisijām;

Or. cs

Grozījums Nr. 1127
Holger Krahmer
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieejamos zinātniskos pētījumus par 
izstrādājuma toksicitāti, spēju izraisīt 
atkarību un piesaistīt, jo īpaši attiecībā uz 
tā sastāvdaļām un emisijām;

a) pieejamos zinātniskos pētījumus par 
izstrādājuma pierādītu pozitīvu vai 
negatīvu ietekmi, toksicitāti un spēju 
izraisīt atkarību, jo īpaši attiecībā uz tā 
sastāvdaļām un emisijām;

Or. de

Grozījums Nr. 1128
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par 
dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu, 
iecienītajiem izstrādājumiem un

b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par 
to, kā patērētāji uztver un lieto 
izstrādājumu, tostarp, kā tie uztver tā 
etiķeti, un par dažādu patērētāju grupu, 
tostarp jauniešu, iecienītajiem 
izstrādājumiem un

Or. de

Grozījums Nr. 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par 
dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu, 
iecienītajiem izstrādājumiem un

b) pieejamo pētījumu un tirgus izpētes par 
dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu, 
iecienītajiem izstrādājumiem darba 
dokumentu apkopojumus un

Or. es



AM\935763LV.doc 47/51 PE510.720v01-00

LV

Grozījums Nr. 1130
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par 
dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu, 
iecienītajiem izstrādājumiem un

b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par 
dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu 
un hronisku smēķētāju, iecienītajiem 
izstrādājumiem un 

Or. el

Pamatojums

Daļai no šiem pētījumiem jāattiecas ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz hroniskiem smēķētājiem.

Grozījums Nr. 1131
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dalībvalstīm ir tiesības izdot īpašus 
noteikumus izstrādājumiem, par kuriem 
tās gatavojas apgalvot, ka tie ir iespējami 
mazāk kaitīgi vai ar zemāku risku, kas var 
atšķirties no šīs direktīvas prasībām, un 
tās paziņo šos noteikumus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāsaglabā zināma rīcības brīvība ļaut mazāk kaitīgiem izstrādājumiem 
parādīties tirgū. Šis izņēmums attiecībā uz šo izstrādājumu kategoriju galu galā būs pamats 
risinājumam vai patēriņa modelim nākamajā direktīvā, balstoties uz dažādu dalībvalstu 
veiktiem mērījumiem.

Grozījums Nr. 1132
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu 
informāciju, kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1133
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komsijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu.

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas procedūru, 
tostarp nosacījumus atļaujas piešķiršanai 
tabakas izstrādājumiem ar zemāku risku,
un iekasēt samērīgu samaksu. Nosacījumos 
par atļaujas piešķiršanu jo īpaši noteiktas 
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prasības veikt zinātnisku riska 
novērtējumu un, balstoties uz 
pierādījumiem, uzskatāmi parādīt 
samazināto risku, un noteikumi saskaņā 
ar 1. punkta a) līdz c) apakšpunktu, kā arī 
prasības attiecībā uz ražošanas procesu, 
kontrolēm un tirgus uzraudzību pēc 
izstrādājuma laišanas tirgū. Dalībvalstis 
nosaka arī prasības attiecībā uz etiķetēm, 
iepakojumu un mērījumiem, tostarp 
metodēm darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda, kā arī tabakas izstrādājumos 
ar zemāku risku izmantotu konkrētu 
papildu sastāvdaļu mērīšanai. Dalībvalstis 
šos atļaujas piešķiršanas nosacījumus 
paziņo Komisijai.

Or. de

Grozījums Nr. 1134
Erminia Mazzoni

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu.

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
izveidot zinātniskas prasības 1. punktā 
minētās atļaujas piešķiršanai. Dalībvalstis 
var arī izveidot informācijas sniegšanas 
kārtību sabiedrībai par izstrādājuma 
īpašībām, balstoties uz ražotāja vai 
importētāja iesniegtajiem zinātniskajiem 
datiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu.

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu. Pirms atļaujas 
piešķiršanas jaunieviesto izstrādājumu, 
tostarp izstrādājumu ar zemāku risku, 
laišanai tirgū dalībvalstis izveido un 
nosaka par obligātiem: to tirdzniecības 
standartus un informācijas sniegšanas 
sabiedrībai veidus par atbilstošajām 
īpašībām, kas būtiski samazina risku 
izraisīt vienu vai vairākas patoloģijas 
saistībā ar tabakas lietošanu.

Or. it

Pamatojums

Tiem smēķētājiem, kas patērē lielus tabakas daudzumus, izstrādājumi ar zinātniski pamatotu 
zemāku risku var būt risinājums, lai ierobežotu kaitīgo ietekmi uz to cilvēku veselību, kas 
tomēr izvēlas turpināt smēķēt.

Grozījums Nr. 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu.

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Par tabakas 
izstrādājumu ar zemāku risku laišanu 
tirgū dalībvalstis drīkst ieviest atļauju 
piešķiršanas sistēmu un iekasēt samērīgu 
samaksu. Dalībvalstīm ir tiesības izveidot 
konkrētus standartus attiecībā uz 
informāciju patērētājam, iepakojumu un 
marķējumu, sastāvdaļām un emisijām, kā 
arī metodēm darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda mērīšanai izstrādājumiem ar 
zemāku risku, kas var atšķirties no šīs 
direktīvas prasībām. Dalībvalstis šos 
standartus paziņo Komisijai.

Or. it

Pamatojums

Zemāka riska jēdziena ieviešana attiecas uz tiem tabakas izstrādājumiem, kuriem ir zinātniski 
pierādītas samazināta riska īpatnības salīdzinājumā ar parasto tabakas izstrādājumu 
lietošanu. Bez šāda jēdziena patērētājiem nav garantēta pārredzama informācija par šādu 
zemāku risku.


