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Grozījums Nr. 1234
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
tas:

svītrots

a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;
b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.

Or. fr

Grozījums Nr. 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
tas:

svītrots

a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;
b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
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valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.

Or. pl

Grozījums Nr. 1236
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
tas:

svītrots

a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;
b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.

Or. en

Pamatojums

Šā panta regulatīvā koncepcija netiek atbalstīta. Izņemot tabakas izstrādājumus, nikotīnu 
saturoši izstrādājumi — neatkarīgi no nikotīna daudzuma — būtu jāklasificē kā farmaceitiski 
līdzekļi. Projekta 18. pants neveicina augsta līmeņa veselības aizsardzības nodrošināšanu, un 
ar to tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 7. punkts. 18. pants ir 
regress salīdzinājumā ar spēkā esošajiem Ungārijas tiesību aktiem, un tāpēc pašreizējā formā 
tas nav pieņemams.

Grozījums Nr. 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
tas:

svītrots

a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;
b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.

Or. it

Grozījums Nr. 1238
Daniël van der Stoep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) sedz 15 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 
17 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām 
un līdz 20 % dalībvalstīs ar trim valsts 
valodām.

Or. nl

Grozījums Nr. 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija 24 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā pieprasa 
Iespējamā un jaunatklātā veselības 
apdraudējuma zinātniskās komitejas 
(SCENIHR) atzinumu, lai iegūtu 
uzticamu zinātnisko un toksikoloģisko 
informāciju par to, vai elektronisko 
cigarešu galvenās sastāvdaļas ir vai nav 
kaitīgas, un par piesardzības 
pasākumiem, kas veicami attiecībā uz šo 
ar tabakas izstrādājumiem saistīto 
produktu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijai un tās zinātniskajām komitejām pēc iespējas drīzāk jāsagatavo visaptverošs 
ziņojums par dažāda veida elektronisko cigarešu, kas patlaban pieejamas tirgū un bieži 
neietilpst neviena tiesību akta darbības jomā, drošumu.

Grozījums Nr. 1240
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 1241
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1242
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

svītrots

Or. cs
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Grozījums Nr. 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 1244
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1245
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta regulatīvā koncepcija netiek atbalstīta. Izņemot tabakas izstrādājumus, nikotīnu 
saturoši izstrādājumi — neatkarīgi no nikotīna daudzuma — būtu jāklasificē kā farmaceitiski 
līdzekļi. Projekta 18. pants neveicina augsta līmeņa veselības aizsardzības nodrošināšanu, un 
ar to tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 7. punkts. 18. pants ir 
regress salīdzinājumā ar spēkā esošajiem Ungārijas tiesību aktiem, un tāpēc pašreizējā formā 
tas nav pieņemams.

Grozījums Nr. 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 1247
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un rotāciju.

5. Komisija 5 gadu laikā pēc šīs direktīvas 
transponēšanas visu ES dalībvalstu 
tiesību aktos iesniedz ziņojumu par 
Direktīvas par nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem noteikumu piemērošanu. 
Tajā Komisija pēta zinātnes un tehnikas 
attīstību nikotīnu saturošu izstrādājumu 
jomā attiecībā uz patērētāju uzvedību un 
izstrādājumu kategorijām.
Komisija vajadzības gadījumā ziņojumam 
pievieno tiesību akta priekšlikumu, kurā 
izklāstīti noteikumi par izstrādājumu 
drošību, nikotīnu saturošu izstrādājumu 
reklāmu, kā arī nosacījumi attiecībā uz
brīdinājumu par ietekmi uz veselību 
atrašanās vietu, formātu, izvietojumu, 
dizainu un rotāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 1248
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

5. Komisija līdz 2017. gada 1. janvārim 
veic pētījumu par nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
dalībvalstīm. Pētījums ietvers visaptverošu 
drošuma novērtējumu, riska novērtējumu 
un izmaksu un ieguvumu analīzi, un tajā 
būs izklāstīti dažādi iespējamie tiesību 
aktu risinājumi.
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Or. en

Pamatojums

Elektroniskās cigaretes nav zāles, jo tās nekādi nevar palīdzēt uzlabot cilvēka veselību vai 
novērst slimību. Turklāt, lai gan no tām iztvaiko nikotīns, tās nav arī tabakas izstrādājums. 
Līdz ar to uz tām neattiecas ne zāļu, ne tabakas izstrādājumu tiesību akti. Šajā grozījumā 
aicināts veikt pētījumu, lai ierosinātu tiesību aktu risinājumus, kas būtu piemēroti šiem 
jaunajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 1249
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ne vēlāk kā divus gadus pēc 25. panta 
1. punktā norādītā datuma Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
ziņojumu par to, vai ierosināt jaunus 
tiesību aktus par tādu nikotīnu saturošu 
izstrādājumu laišanu tirgū, kas nav 
atļauti saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
Ziņojumā Komisija norāda konkrētus 
aspektus, kas būtu jāapsver, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas atklājumus, tostarp 
starptautiski atzītu noteikumu un 
izstrādājumu standartu attīstību, kā arī 
pievērš īpašu uzmanību:
a) nikotīnu saturošu izstrādājumu 
ražošanas un piegādes standartiem;
b) atbilstošam minimālajam vecumam, no 
kura atļauts pārdot un iegādāties nikotīnu 
saturošus izstrādājumus;
c) prasībām attiecībā uz patērētājiem 
sniedzamo informāciju;
d) reklāmai un paziņojumiem atbilstoši 
izstrādājumu kaitējuma samazināšanas 
potenciālam, tostarp uz zinātniskiem 
faktiem balstītu apgalvojumu 
izmantošanai;
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e) vajadzībai nodrošināt nikotīnu saturošu 
izstrādājumu pieejamību tabakas 
izstrādājumu patērētājiem.
Nolūkā izstrādāt ziņojuma projektu 
Komisija ar zinātnes un tehnikas 
speciālistu palīdzību analizē nikotīnu 
saturošu izstrādājumu lietošanas un 
patēriņa tendences.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājumi, kuru radītais risks ir samazināts, piemēram, elektroniskās cigaretes, var aizstāt 
tradicionālos tabakas izstrādājumus un palīdzēt samazināt tabakas patēriņa negatīvo ietekmi 
uz veselību kopumā. Ir vajadzīgs tiesisks regulējums, taču licencēšanas prasība saskaņā ar 
direktīvu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, neatbilst pašreizējām zināšanām 
zinātnes jomā un ir jāpārskata.

Grozījums Nr. 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Nikotīnu saturoši izstrādājumi

1. Nikotīnu saturošus izstrādājumus drīkst 
laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti saskaņā 
ar:
a) Direktīvu 2001/83/EK vai
b) 2. un 3. punktā izklāstīto vienkāršoto 
procedūru.
Vienkāršotā procedūra
2. Saskaņā ar vienkāršoto procedūru 
dalībvalstis pieprasa nikotīnu saturošu 
izstrādājumu ražotājiem un importētājiem 
iesniegt pieteikumu, lai saņemtu 
tirdzniecības atļaujas, kurās ietverta šāda 
informācija:
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a) pierādījumi, ka izstrādājums ir ražots 
atbilstoši labas ražošanas prakses 
principiem un pamatnostādnēm;
b) sīks attiecīgā izstrādājuma, tostarp visu 
tā sastāvdaļu un to daudzuma, apraksts, 
kā arī informācija par emisiju apjomu;
c) riska pārvaldības plāns, tostarp jebkādu 
nevēlamu reakciju uzraudzības un 
reģistrācijas sistēma.
Dalībvalstis ir tiesīgas iekasēt maksu par 
pieteikumu apstrādi. Tās var arī prasīt 
ražotājiem vai importētājiem veikt papildu 
pārbaudes vai iesniegt papildu 
informāciju. Katra dalībvalsts pienācīgi 
ņem vērā atļaujas, ko iepriekš piešķīrusi 
cita dalībvalsts.
3. Attiecībā uz izstrādājumiem, kas atļauti 
saskaņā ar vienkāršoto procedūru, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek izpildīti 
šādi nosacījumi:
a) izstrādājums ir skaidri marķēts, 
norādot nikotīna saturu, lietošanas 
instrukcijas, norādes par to, kā ziņot par 
nevēlamas reakcijas gadījumiem, un 
informāciju par ražotāju;
b) uz katras iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma ir redzams šāds 
brīdinājums par ietekmi uz veselību:
Šis izstrādājums paredzēts smēķētājiem, 
kas vecāki par 18 gadiem, kā tabaku 
saturošo cigarešu alternatīva. Tas satur 
nikotīnu, kas ir atkarību izraisoša viela. 
Konsultējieties ar ārstu, ja esat grūtniece, 
barojat bērnu ar krūti, jums ir alerģija 
pret nikotīnu vai propilēnglikolu vai arī 
augsts asinsspiediens;
c) nedrīkst izmantot aromatizētājus;
d) izstrādājuma tirdzniecību ierobežo 
attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošie 
noteikumi par minimālo vecumu, no kura
atļauts iegādāties tabakas izstrādājumus;
e) izstrādājumus atļauts tirgot ārpus 
aptiekām;



PE510.722v01-00 14/79 AM\935765LV.doc

LV

f) pienācīgi tiek regulēta izstrādājuma 
reklamēšana un popularizēšana.
4. Dalībvalstis uzrauga nikotīnu saturošu 
izstrādājumu tirgus attīstību, tostarp 
progresu kaitējuma mazināšanas jomā, kā 
arī pierādījumus par izstrādājumu 
nelikumīgu lietošanu jauniešu vidū. 
Pamatojoties uz iegūtajiem 
pierādījumiem, Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei 5 gadus pēc šīs direktīvas 
transponēšanas datuma. Ziņojumā tiek 
izvērtēts, vai ir vajadzīgi šīs direktīvas 
grozījumi.

Or. en

Pamatojums

Pastāv pierādījumi, ka elektroniskās cigaretes var palīdzēt īstenot kaitējuma samazināšanas 
stratēģijas, un tāpēc tām būtu jāļauj brīvāk konkurēt ar cigaretēm (tas attiecas uz vietām, kur 
tās atļauts tirgot, utt.). Taču izstrādājumiem joprojām būtu jāatbilst pienācīgiem drošuma un 
kvalitātes standartiem. Vienkāršotās atļauju piešķiršanas procedūras sniegtais risinājums 
ietver elementus no noteikumiem, kas attiecas uz zālēm, un no noteikumiem, kas attiecas uz 
tabaku. Virzībai uz priekšu jābūt piesardzīgai, ņemot vērā datu trūkumu, jo īpaši par 
ilgtermiņa ietekmi. Ir vajadzīga turpmāka uzraudzība, un nikotīnu saturošu izstrādājumu 
regulējums pēc pieciem gadiem būtu jāpārskata.

Grozījums Nr. 1251
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes 
izstrādājumi

Tabakas aizstājēji

Or. en

Pamatojums

19. panta virsraksta nozīme ir pārāk šaura. Tā būtu jāpaplašina nolūkā ietvert arī tabakas 
aizstājējus (piem., nikotīnu nesaturošus kārtridžus, kas paredzēti elektroniskajām cigaretēm 
un cigaretēm, kurās izmanto augu izcelsmes izstrādājumus), jo arī tie ir kaitīgi veselībai.
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Grozījums Nr. 1252
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz katras smēķēšanai paredzētu augu 
izcelsmes izstrādājumu iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir 
šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:

Uz katras smēķēšanai paredzētu tabakas 
aizstājēju iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma ir šāds brīdinājums par 
ietekmi uz veselību:

Or. en

Grozījums Nr. 1253
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz katras smēķēšanai paredzētu augu 
izcelsmes izstrādājumu iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir 
šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:

Uz katras smēķēšanai paredzētu augu 
izcelsmes izstrādājumu vai iztvaicei vai 
smēķēšanai paredzētu nikotīnu 
nesaturošu izstrādājumu iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir 
šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību:

Or. fi

Grozījums Nr. 1254
Georgios Koumoutsakos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai. Šis izstrādājums ir kaitīgs jūsu veselībai.
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Or. el

Grozījums Nr. 1255
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai. Šis dabiskais izstrādājums var kaitēt jūsu 
veselībai.

Or. fr

Pamatojums

Brīdinājumos par ietekmi uz veselību jāatspoguļo attiecīgā izstrādājuma patiesās īpašības un 
tas jāapraksta pēc iespējas pilnīgāk.

Grozījums Nr. 1256
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai. Šis izstrādājums ir kaitīgs jūsu veselībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai. Šis izstrādājums ir kaitīgs jūsu veselībai.
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Or. de

Grozījums Nr. 1258
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Brīdinājumu par ietekmi uz veselību 
drukā uz iepakojuma vienības priekšējās 
un aizmugurējās virsmas, kā arī uz jebkāda 
ārējā iepakojuma.

2. Brīdinājumu par ietekmi uz veselību 
drukā uz iepakojuma vienības priekšējās, 
apakšējās vai aizmugurējās virsmas, kā arī 
uz jebkāda ārējā iepakojuma.

Or. cs

Grozījums Nr. 1259
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Brīdinājums par ietekmi uz veselību 
atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām 
prasībām. Tas sedz vismaz 15 % no 
attiecīgās vienības iepakojuma un jebkāda 
ārējā iepakojuma virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 17 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 20 % dalībvalstīs ar 
trim valsts valodām.

Or. nl

Grozījums Nr. 1260
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Brīdinājums par ietekmi uz veselību 
atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām 
prasībām. Tas sedz vismaz 15 % no 
attiecīgās vienības iepakojuma un jebkāda 
ārējā iepakojuma virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 18 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 20 % dalībvalstīs ar 
trim valsts valodām.

Or. de

Grozījums Nr. 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 1262
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
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Imitēti tabakas izstrādājumi
Tirgū aizliegts piedāvāt imitētus tabakas 
izstrādājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Imitēti tabakas izstrādājumi

1. Imitēti tabakas izstrādājumi, kas var 
šķist pievilcīgi nepilngadīgajiem un paver 
iespējas tabakas izstrādājumu lietošanai, 
ir aizliegti.

Or. en

Pamatojums

Imitēti tabakas izstrādājumi, kas paredzēti nepilngadīgajiem, var sekmēt tabakas 
izstrādājumu lietošanu bērnu vidū. Vairums smēķētāju sāk smēķēt, būdami nepilngadīgi. 
Tādēļ mums jākoncentrējas uz jauniešu atturēšanu no smēķēšanas un jānovērš imitētu 
tabakas izstrādājumu (piemēram, šišas vai ūdenspīpes) lietošana, kas jauniešiem šķiet īpaši 
pievilcīga un iepazīstina viņus ar smēķēšanas ieradumu, tādējādi apdraudot sabiedrības 
veselību.

Grozījums Nr. 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šīs direktīvas īstenošanas rezultātā 
radušās negatīvās ekonomiskās un 
sociālās sekas mazina, īstenojot atbilstīgus 
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pasākumus un sniedzot finansiālu 
atbalstu no ES budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 1265
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā 
un 18. panta 5. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu 
laiku no [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive].
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā 
un 18. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu 
izbeidz minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā 
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nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 
9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 
4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 
5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 
3. punktu, 13. panta 4. punktu, 14. panta 
9. punktu, 18. panta 2. punktu un 
18. panta 5. punktu pieņemtais deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu 
laikā no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1266
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
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izklāstītos nosacījumus. izklāstītos nosacījumus. Deleģētos aktus 
var pieņemt tikai gadījumos, kad šī 
direktīva skaidri paredz šādu deleģēšanu.

Or. de

Pamatojums

Šķiet, ka nav lietderīgi turpmākajos punktos uzskaitīt ikvienu šajā direktīvā paredzēto 
deleģēšanas gadījumu.

Grozījums Nr. 1267
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sagatavojot deleģētos aktus, Komisija 
nodrošina pienācīgu apspriešanos gan 
dalībvalstu, gan Savienības līmenī 
atbilstoši PTO Pamatkonvencijas par 
tabakas kontroli (PKTK) 4. panta 
7. punkta un 5. panta 3. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma sagatavošanu iedvesmoja vēstule no Eiropas Ārstu pastāvīgās komitejas 
(CPME).

Grozījums Nr. 1268
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 

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

18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[Publikāciju birojam: lūgums ievietot šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datumu].

Or. el

Pamatojums

Svītrotie nosacījumi ir būtiski tiesību akta elementi. Šo nosacījumu grozījumi tādēļ jāveic ar 
parastās likumdošanas procedūras palīdzību.

Grozījums Nr. 1269
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz 2 gadu laikposmu, 
sākot no [Publikāciju birojam: lūgums 
ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu].

Or. de

Pamatojums

Lai palielinātu parlamentāro kontroli, deleģēšanas ilgumam jābūt ierobežotam. Divi gadi 
šķiet piemērots laikposms, jo Parlamentam parlamentārā sasaukuma laikā jāspēj arī
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kontrolēt Komisiju.

Grozījums Nr. 1270
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
11. panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 
13. panta 4. punktā un 14. panta 9. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz 5 gadu laikposmu, sākot no (...)
(Publikāciju birojs ievieto šī grozījumu 
tiesību akta spēkā stāšanās datumu).
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tikpat ilgu laika periodu, ja 
vien Eiropas Parlaments vai Padome 
neiebilst pret šādu pagarināšanu vēlākais 
3 mēnešus pirms katra perioda beigām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst Eiropas Parlamenta deleģēto aktu definīcijas standarta formulējumam.

Grozījums Nr. 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 

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

4. panta 4. punktā, 6. panta 4. punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 14. panta 9. punktā, 
18. panta 2. punktā un 18. panta 5. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [Publikāciju 
birojam: lūgums ievietot šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datumu].

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no citiem grozījumiem: tehniska rakstura koriģējums, kas izriet no 
Komisijas priekšlikuma 6. un 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3.a punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 4. panta 4.a punktā,
6. panta 2. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā un
14. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz 5 gadu laikposmu, 
sākot no [Publikāciju birojam: lūgums 
ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu].

Or. it
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Grozījums Nr. 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz 3 gadu laikposmu, 
sākot no [Publikāciju birojam: lūgums 
ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu].

Or. it

Grozījums Nr. 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 4. punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[Publikāciju birojam: lūgums ievietot šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datumu].
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Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņots ir iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1275
Eleni Theocharous

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[Publikāciju birojam: lūgums ievietot šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 1276
Sergej Kozlík

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 

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

18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[Publikāciju birojam: lūgums ievietot šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 1277
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[Publikāciju birojam: lūgums ievietot šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Pamatojums

Grozījumā svītroti tie paši deleģētie akti, kas iepriekšējos grozījumos.

Grozījums Nr. 1278
Milan Cabrnoch

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

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

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
9. panta 3. punktā, 10. panta 5. punktā, 
11. panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 
13. panta 4. punktā, 14. panta 9. punktā, 
18. panta 2. punktā un 18. panta 5. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [Publikāciju 
birojam: lūgums ievietot šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datumu].

Or. cs

Grozījums Nr. 1279
Jarosław Kalinowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Deleģētajos aktos, kas pieņemti 
saskaņā ar 8. panta 4. punktu un 9. panta 
3. punkta a)–c) apakšpunktu, ir paredzēts 
vismaz 24 mēnešus ilgs pārejas periods, 
kura laikā paralēli var izmantot arī tādu 
smēķēšanai paredzētās tabakas 
iepakojumu, uz kura izvietoti brīdinājumi 
par ietekmi uz veselību, kas minēti šajā 
direktīvā, kā arī deleģētajā aktā, kas 
izsludināts, pamatojoties uz iepriekš 
minētajiem nosacījumiem atbilstošām 
atļaujām.

Or. pl

Pamatojums

Iepakojuma ražošanas un izplatīšanas cikls — no tā drukāšanas līdz pārdošanai 
mazumtirgotāja veikalā — ilgst no 18 līdz 24 mēnešiem, savukārt gadījumā, ja iepakojuma 
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izskats tiek būtiski mainīts — līdz pat 36 mēnešiem. Tādēļ nolūkā izvairīties no nevajadzīgiem 
zaudējumiem, kas saistīti ar vajadzību izņemt cigaretes no tirgus, ir jāparedz pārejas periods, 
kura laikā iepakojums ar „vecajiem” brīdinājumiem par ietekmi uz veselību vēl aizvien būtu 
apritē līdztekus iepakojumam, uz kura redzami no jauna ieviestie brīdinājumi. Tas 
nodrošinātu veiksmīgu iepakojuma dizaina nomaiņu.

Grozījums Nr. 1280
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt pilnvaru deleģējumu.
Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. de

Grozījums Nr. 1281
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 2. punktā, 

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

4. panta 4. punktu, 6. panta 3. punktu, 
6. panta 9. punktu, 6. panta 10. punktu, 
8. panta 4. punktu, 9. panta 3. punktu, 
11. panta 3. punktu, 13. panta 3. punktu, 
13. panta 4. punktu un 14. panta 
9. punktu. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Grozījums saskaņots ir iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no citiem grozījumiem: tehniska rakstura koriģējums, kas izriet no 
Komisijas priekšlikuma 6. un 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 1285
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā svītroti tie paši deleģētie akti, kas iepriekšējos grozījumos.

Grozījums Nr. 1286
Eleni Theocharous

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1287
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. cs

Grozījums Nr. 1288
Sergej Kozlík

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 1289
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 1290
Jarosław Kalinowski

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Svītrotie nosacījumi attiecas uz Komisijas pilnvarām izdot deleģētos aktus, kuras būtu 
jāreglamentē ar pamataktu vai saskaņā ar pārbaudes procedūru atbilstoši LESD 291. panta 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 1291
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 
9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 
4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 
5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Grozījums saskaņots ir iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no citiem grozījumiem: tehniska rakstura koriģējums, kas izriet no 
Komisijas priekšlikuma 6. un 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 1295
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 
9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 
4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 
5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 
3. punktu, 13. panta 4. punktu, 14. panta 
9. punktu, 18. panta 2. punktu un 18. panta 
5. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

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

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 1296
Sergej Kozlík

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1297
Eleni Theocharous
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1298
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 
9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 
4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 
5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 
3. punktu, 13. panta 4. punktu, 14. panta 
9. punktu, 18. panta 2. punktu un 18. panta 
5. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 

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

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā svītroti tie paši deleģētie akti, kas iepriekšējos grozījumos.

Grozījums Nr. 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots
Ziņojums
1.
Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 25. panta 
1. punktā norādītā datuma Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu.
Gatavojot ziņojumu, Komisija izmanto 
zinātnisko un tehnisko ekspertu palīdzību, 
lai tiktu iegūta visa pieejamā vajadzīgā 
informācija.
2.
Ziņojumā Komisija norāda konkrētus 
aspektus, kas būtu jāpārskata vai ar ko 
jāstrādā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
atklājumus, tostarp starptautiski atzītu 
noteikumu un izstrādājumu standartu 
attīstību, kā arī pievērš īpašu uzmanību:
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a) pieredzei, kas gūta saistībā ar šīs 
direktīvas nereglamentēto iepakojumu 
virsmu dizainu, ņemot vērā valsts, 
starptautiskās, juridiskās, ekonomikas un 
zinātnes norises;
b) jaunieviesto tabakas izstrādājumu 
mtirgus attīstībai, cita starpā, ņemot vērā 
saskaņā ar 17. pantu saņemtos 
paziņojumus;
c) tirgus attīstībai, kas rada būtisku 
apstākļu maiņu.
Dalībvalstis sniedz Komisijai palīdzību un 
visu to rīcībā esošo informāciju, lai tā 
varētu veikt novērtējumu un sagatavot 
ziņojumu.
3. Minētajam ziņojumam pievieno visus 
priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozījumiem, kurus Komisija uzskata par 
vajadzīgiem, lai to pielāgotu attīstībai 
tabakas un saistīto izstrādājumu jomā, 
ciktāl tas vajadzīgs iekšējā tirgus darbībai, 
kā arī ņem vērā visus jaunos atklājumus, 
kuru pamatā ir zinātnes fakti un
starptautiski atzītu ražojumu standartu 
izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ne vēlāk kā divus gadus pēc 25. panta 
1. punktā norādītā datuma Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanas ekonomiskajām 
un sociālajām sekām.
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Or. en

Grozījums Nr. 1301
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jaunieviesto tabakas izstrādājumu 
mtirgus attīstībai, cita starpā, ņemot vērā 
saskaņā ar 17. pantu saņemtos 
paziņojumus;

b) jaunieviesto tabakas izstrādājumu tirgus
attīstībai, cita starpā, ņemot vērā saskaņā ar 
17. pantu saņemtos paziņojumus, jo īpaši 
izvērtējot iespējamos ieguvumus, ko 
varētu sniegt mazāk kaitīgās jaunās 
tabakas izstrādājumu kategorijas, un 
samazināto risku saslimt ar smēķēšanas 
izraisītām slimībām;

Or. cs

Grozījums Nr. 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) metodēm toksiskās ietekmes un 
kaitīguma ticamākai novērtēšanai un 
reglamentēšanai;

Or. da

Pamatojums

Punkts, kas pārņemts no pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2001/37/EK.

Grozījums Nr. 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) direktīvas iespējamajai ietekmei uz 
tabakas audzēšanu Eiropā;

Or. es

Grozījums Nr. 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) atkarību veicinošo sastāvdaļu 
izraisītās atkarības seku novērtēšanai;

Or. da

Pamatojums

Punkts, kas pārņemts no pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2001/37/EK.

Grozījums Nr. 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) to tabakas izstrādājumu novērtēšanai, 
kuri varētu potenciāli samazināt 
kaitējumu;

Or. da

Pamatojums

Punkts, kas pārņemts no pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2001/37/EK.
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Grozījums Nr. 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) standartizētu testa metožu 
izstrādāšanai, lai izmērītu cigarešu dūmos 
to sastāvdaļu saturu, kuras nav darva, 
nikotīns un oglekļa monoksīds;

Or. da

Pamatojums

Punkts, kas pārņemts no pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2001/37/EK.

Grozījums Nr. 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) toksikoloģijas datiem, kas jāprasa no 
ražotājiem par sastāvdaļām un veidu, 
kādā tās būtu jāpārbauda, lai ļautu 
sabiedrības veselības aizsardzības 
iestādēm novērtēt to lietojumu;

Or. da

Pamatojums

Punkts, kas pārņemts no pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2001/37/EK.

Grozījums Nr. 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
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Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – cf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cf) to standartu izstrādei, kuri attiecas uz 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes;

Or. da

Grozījums Nr. 1309
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis ik pa diviem gadiem 
iesniedz Komisijai ziņojumu par 
pasākumiem, kas īstenoti saskaņā ar 
Padomes 2002. gada 2. decembra 
Ieteikumu 2003/54/EK par smēķēšanas 
profilaksi un iniciatīvām tabakas 
uzraudzības uzlabošanai, jo īpaši attiecībā 
uz valsts tiesību aktos noteiktajiem 
vecuma ierobežojumiem, kā arī par valstu 
plāniem paaugstināt šo vecuma 
ierobežojumu, lai sasniegtu “no tabakas 
dūmiem brīvas paaudzes” mērķi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 70 % smēķētāju sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma 
sasniegšanas. Saskaņā ar Padomes 2002. gada ieteikumu 60 % smēķētāju šim ieradumam 
pievēršas, būdami jaunāki par 13 gadiem, un 90 % — pirms 18. dzimšanas dienas. 
22 dalībvalstīs vecums, no kura var iegādāties tabakas izstrādājumus, ir 18 gadi, savukārt 
pārējās piecās valstīs (AT, BE, IT, LU un NL) tas ir 16 gadi. Tādējādi lielākajā daļā 
dalībvalstu pastāv nopietna problēma saistībā ar noteiktā vecuma ierobežojuma 
neievērošanu. Padomes ieteikumā minētajam pienākumam iesniegt ziņojumu ir jābūt juridiski 
saistošam.
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Grozījums Nr. 1310
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Saskaņā ar 2. un 3. punktu dalībvalstis 
neaizliedz un neierobežo tādas tabakas un 
saistīto izstrādājumu importu, pārdošanu 
vai patēriņu, kas atbilst šai direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 1311
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts 
noteikumus, kas piemērojami visiem 
izstrādājumiem un attiecas uz šīs 
direktīvas tvērumā esošām jomām,.
Dalībvalsts var ieviest arī stingrākus 
noteikumus, pamatojoties uz konkrēto 
situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un ar 
nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 

2. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu paturēt spēkā 
vai ieviest stingrākus noteikumus attiecībā 
uz tabakas izstrādājumiem, kurus tās 
uzskata par nepieciešamiem, lai 
aizsargātu sabiedrības veselību, ar 
nosacījumu, ka šie noteikumi neietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.
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panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1312
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām,. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, 
un ar nosacījumu, ka noteikumi ir 
pamatoti ar nepieciešamību aizsargāt 
sabiedrības veselību. Šādus valsts 
noteikumus paziņo Komisijai kopā ar 
apsvērumiem, kuru dēļ tie saglabāti vai 
ieviesti. Komisija sešu mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas apstiprina vai 
noraida šos noteikumus, pirms tam 
pārbaudot, vai šie noteikumi ir pamatoti, 
vajadzīgi un samērīgi to mērķim un 
neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

2. Dalībvalsts var pieņemt vai paturēt 
spēkā stingrākus valsts noteikumus, kas 
piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām, ciktāl šādi noteikumi ir saderīgi ar 
Līgumu.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselības apsvērumu dēļ ir būtiski, lai dalībvalstis saglabātu iespēju vietējā 
līmenī pieņemt stingrākus tabakas uzraudzības pasākumus, ja to vēlas, un lai dalībvalstu 
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mērķi tabakas uzraudzības jomā netiktu nekādi ierobežoti, ja vien tie ir samērīgi un saderīgi 
ar ES tiesību aktiem. Turklāt pastāv spēcīgi argumenti par labu tam, ka dalībvalstis 
nevajadzētu piespiest apsvērt noteikumu mīkstināšanu pēc pārskatītās direktīvas 
pieņemšanas.

Grozījums Nr. 1313
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts 
noteikumus, kas piemērojami visiem 
izstrādājumiem un attiecas uz šīs 
direktīvas tvērumā esošām jomām,. 
Dalībvalsts var ieviest arī stingrākus 
noteikumus, pamatojoties uz konkrēto 
situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un ar 
nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

2. Tomēr šī direktīva neietekmē 
dalībvalstu tiesības saskaņā ar 
subsidiaritātes principu ieviest stingrākus 
noteikumus, ar nosacījumu, ka šie 
noteikumi ir pamatoti ar nepieciešamību 
aizsargāt sabiedrības veselību. Šādus valsts 
noteikumus paziņo Komisijai kopā ar 
apsvērumiem, kuru dēļ tie saglabāti vai 
ieviesti.

Or. el

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir saskaņot tabakas izstrādājumu tirgu, nevis to sadrumstalot. Jāuzsver arī 
tas, ka sabiedrības veselības aizsardzība ir dalībvalstu kompetencē.
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Grozījums Nr. 1314
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām,. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami attiecīgajā dalībvalstī 
ražotiem un pārdotiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Neskarot Direktīvu 98/34/EK, 
šādus valsts noteikumus paziņo Komisijai 
kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ tie saglabāti 
vai ieviesti. Komisija sešu mēnešu laikā 
pēc paziņojuma saņemšanas apstiprina vai 
noraida šos noteikumus, pirms tam 
pārbaudot, vai šie noteikumi ir pamatoti, 
vajadzīgi un samērīgi to mērķim un 
neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmenis, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 1315
Frédérique Ries

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

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām,. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

2. Tomēr dalībvalstij, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, ir tiesības 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām.

Dalībvalstij ir tiesības ieviest arī stingrākus 
noteikumus, pamatojoties uz konkrēto 
situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un ar 
nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti.
Komisija sešu mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas apstiprina vai 
noraida šos noteikumus, pirms tam 
pārbaudot, vai šie noteikumi ir pamatoti, 
vajadzīgi un samērīgi to mērķim un 
neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmenis, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
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noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, kas piemērojami 
visiem izstrādājumiem, jomās, kuras reglamentē šī direktīva, ar nosacījumu, ka šie noteikumi 
nepieciešami nolūkā aizsargāt sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām,. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām. Noteikumus, kuros tabakas 
izstrādājumu mazumtirgotājiem ieteikts 
tos neizvietot redzamā veidā tirdzniecības 
vietā, uzskata par piemērotiem 
pasākumiem sabiedrības veselības 
aizsardzībai. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmenis, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
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Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

Or. en

Pamatojums

Visi pasākumi, ar kuriem tiek apkarota tabakas tirdzniecība, tostarp noteikumi, kuros 
tirdzniecības atļaujas saņēmušajiem veikaliem ieteikts neizvietot šos izstrādājumus redzamā 
vietā, tiek veikti nolūkā aizsargāt sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 1317
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām,. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas piemērojami visiem izstrādājumiem un 
attiecas uz šīs direktīvas tvērumā esošām 
jomām. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un vienotā tirgus prasībām un principiem 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmenis, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 1318
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt vai 
ieviest valsts noteikumus par aspektiem, 
kas nav reglamentēti ar šo direktīvu. Šiem 
valsts noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar 
vispārsvarīgiem iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm, un tiem jābūt 
vajadzīgiem un samērīgiem ar to mērķi.
Tie nedrīkst ietvert patvaļīgu 
diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un tie 
nedrīkst apdraudēt šīs direktīvas pilnīgu 
piemērošanu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1319
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt vai 
ieviest valsts noteikumus par aspektiem, 
kas nav reglamentēti ar šo direktīvu. Šiem 
valsts noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar 
vispārsvarīgiem iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm, un tiem jābūt 
vajadzīgiem un samērīgiem ar to mērķi. 
Tie nedrīkst ietvert patvaļīgu 
diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus 

3. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saglabāt vai ieviest valsts 
noteikumus par aspektiem, kas nav 
reglamentēti ar šo direktīvu, ciktāl tie ir 
saderīgi ar Līgumu.
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tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un tie 
nedrīkst apdraudēt šīs direktīvas pilnīgu 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Svītrotais teksts ir lieks, ņemot vērā Līguma piemērošanu.

Grozījums Nr. 1320
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt vai 
ieviest valsts noteikumus par aspektiem, 
kas nav reglamentēti ar šo direktīvu. Šiem 
valsts noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar 
vispārsvarīgiem iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm, un tiem jābūt 
vajadzīgiem un samērīgiem ar to mērķi. 
Tie nedrīkst ietvert patvaļīgu 
diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un tie 
nedrīkst apdraudēt šīs direktīvas pilnīgu 
piemērošanu.

3. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt vai 
ieviest valsts noteikumus par aspektiem, 
kas nav reglamentēti ar šo direktīvu. Šiem 
valsts noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar 
vispārsvarīgiem iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm, un tiem jābūt 
vajadzīgiem un samērīgiem ar to mērķi. 
Tie nedrīkst ietvert patvaļīgu 
diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm.

Or. de

Pamatojums

Pēdējā teikuma daļa ir lieka, jo direktīva jebkurā gadījumā ir jātransponē saskaņā ar Līguma 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 1321
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva nekādā gadījumā 
neietekmē dalībvalstu tiesības pieņemt 
stingrākus noteikumus, ar nosacījumu, ka 
tie ir būtiski sabiedrības veselības 
aizsardzībai un pārmērīgi nepārsniedz 
šajā direktīvā noteiktos standartus, kā arī 
tās piemērošanas jomu.

Or. de

Pamatojums

Pārmērīgas atšķirības būtu būtisks juridiskās noteiktības principa pārkāpums un novirzīšanās 
no šīs direktīvas paredzētā mērķa, nevis tā sasniegšanas veicināšana.

Grozījums Nr. 1322
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 18 months]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publikāciju birojam: lūgums ievietot 
precīzu datumu: spēkā stāšanās datums +
24 mēneši]. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Or. cs

Grozījums Nr. 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 18 months]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publikāciju birojam: lūgums ievietot 
precīzu datumu: spēkā stāšanās datums + 
18 mēneši], savukārt 6. panta gadījumā —
vēlākais līdz [Publikāciju birojam:
lūgums ievietot precīzu datumu: spēkā 
stāšanās datums + 36 mēneši]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no citiem grozījumiem: šis grozījums ir vajadzīgs, jo pilnīga piedevu 
saraksta sagatavošana saskaņā ar 6. pantu prasa laiku.

Grozījums Nr. 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Pārejas noteikums
Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24 
months]:
a) tabakas izstrādājumus;
b) nikotīnu saturošus izstrādājumus, ja 
netiek pārsniegtas 18. panta 1. punktā 
noteiktās robežvērtības;
c) smēķēšanai paredzētus augu izcelsmes 
izstrādājumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 1325
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24 
months]:

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publikāciju birojam: 
lūgums ievietot precīzu datumu: spēkā 
stāšanās datums + 36 mēneši]:

Or. cs

Grozījums Nr. 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24 
months]:

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publikāciju birojam: 
lūgums ievietot precīzu datumu: spēkā 
stāšanās datums + 36 mēneši]:

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm jāsniedz pietiekami daudz laika, lai pielāgotos pārmaiņām, kas izriet no 
direktīvas noteikumiem, jo īpaši tādēļ, ka šīs pārmaiņas dažādas dalībvalstis ietekmēs dažādi.

Grozījums Nr. 1327
Renate Sommer
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Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24 
months]:

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [24 mēneši pēc
transponēšanas valsts tiesību aktos]:

Or. de

Grozījums Nr. 1328
Timothy Kirkhope

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24 
months]:

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publikāciju birojam: 
lūgums ievietot precīzu datumu: spēkā 
stāšanās datums + 42 mēneši, lai veiktu 
nepieciešamās izmaiņas ražošanas un 
iepakošanas procesā un izlietotu esošos
krājumus]:

Or. en

Grozījums Nr. 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24 

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publikāciju birojam: 
lūgums ievietot precīzu datumu: spēkā 
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months]: stāšanās datums + 36 mēneši]:

Or. en

Grozījums Nr. 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut nikotīnu saturošus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publikāciju birojam: 
lūgums ievietot precīzu datumu: spēkā 
stāšanās datums + 48 mēneši]:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu pietiekami daudz laika nikotīnu saturošu izstrādājumu atzīšanai par 
farmaceitiskiem līdzekļiem, lai izvairītos no laikposma, kad šie izstrādājumi būtu jāizņem no 
tirgus pavisam.

Grozījums Nr. 1331
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tabakas izstrādājumus; a) cigaretes un tinamo tabaku;

Or. de

Grozījums Nr. 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus, ja 
netiek pārsniegtas 18. panta 1. punktā 
noteiktās robežvērtības;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu pietiekami daudz laika nikotīnu saturošu izstrādājumu atzīšanai par 
farmaceitiskiem līdzekļiem, lai izvairītos no laikposma, kad šie izstrādājumi būtu jāizņem no 
tirgus pavisam.

Grozījums Nr. 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus, ja 
netiek pārsniegtas 18. panta 1. punktā 
noteiktās robežvērtības;

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus, ja 
netiek pārsniegtas 18. panta 1. punktā 
noteiktās robežvērtības;

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus, ja 
netiek pārsniegtas 18. panta 1. punktā 
noteiktās robežvērtības;

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 1336
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) smēķēšanai paredzētus augu izcelsmes 
izstrādājumus.

c) smēķēšanai paredzētus augu izcelsmes 
izstrādājumus.

Dalībvalstis var atļaut tabakas 
izstrādājumus, kuri nav cigaretes un 
tinamā tabaka un kuri neatbilst šīs 
direktīvas prasībām, līdz [spēkā stāšanās 
datums + 42 mēneši].

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/37/EK 18. apsvērumu būtu jāparedz pietiekami ilgs pārejas 
periods, lai varētu veikt vajadzīgās izmaiņas ražošanā un esošo krājumu pārdošanā. Īpaši 
svarīgi tas ir saistībā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un tabakas audzētavām, uz 
kurām attiecas šī direktīva.
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Grozījums Nr. 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I pielikums
Piedevas, kas atļautas izmantošanai 
tabakas izstrādājumos
Piedevas ķīmiskais nosaukums – funkcija 
– maksimālais pieļaujamais līmenis

Or. en

Pamatojums

Kā jauns pielikums direktīvai jāpievieno to piedevu pilnīgs saraksts, kuras var izmantot 
tabakas izstrādājumos.

Grozījums Nr. 1338
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Deviņi no desmit plaušu vēža 
slimniekiem ir smēķētāji.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1339
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Smēķēšana izraisa mutes un rīkles vēzi. svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1340
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Smēķēšana izraisa pūšļa vēzi.

Or. en

Pamatojums

ES ir satraucoši daudz pūšļa vēža gadījumu (saskaņā ar Starptautiskās vēža pētījumu 
aģentūras datiem (IARC) tas ir ceturtais visbiežāk sastopamais vēža veids vīriešiem un 
četrpadsmitais sievietēm), un tabakas smēķēšana ir pirmais šā vēža riska faktors. Vairākās 
valstīs (tostarp Austrālijā, Kanādā un Jaunzēlandē) šis brīdinājums par kaitējumu veselībai 
jau tiek izmantots, lai uzlabotu informētību par cēloņsakarību starp smēķēšanu un pūšļa vēzi.

Grozījums Nr. 1341
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Smēķēšana izraisa sirdslēkmes. svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1342
Daniël van der Stoep
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Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Smēķēšana izraisa insultu un 
invaliditāti.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Smēķēšana izraisa pūšļa vēzi.

Or. fr

Pamatojums

Šis vēža veids rada lielāku veselības apdraudējumu, nekā cilvēki domā. Smēķēšana izraisa 
50 % pūšļa vēža gadījumu vīriešu vidū un trešdaļu šīs saslimšanas gadījumu sieviešu vidū. 
Lai gan līdz šim vīriešiem bija lielāks risks saslimt ar šo vēža veidu, pēdējā laikā ievērojami 
ir palielinājies ar pūšļa vēzi saslimušo sieviešu skaits, jo ir pieaudzis smēķējošo sieviešu 
skaits.

Grozījums Nr. 1344
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Smēķēšana palielina risku kļūt aklam. svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 1345
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Smēķēšana izraisa zobu bojājumus un 
smaganu saslimšanas.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1346
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Smēķēšana var nogalināt jūsu vēl 
nedzimušo bērnu.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Cigarešu dūmi kaitē jūsu bērniem, 
ģimenei un draugiem.

10. Cigarešu dūmi saīsina jūsu bērnu, 
ģimenes locekļu un draugu dzīvi. 
Pasargājiet viņus no tiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1348
Daniël van der Stoep
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Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja smēķējat jūs, paaugstinās risks, ka 
smēķēs arī jūsu bērni.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1349
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Atmetiet smēķēšanu – tuviniekiem jūs 
esat vajadzīgs dzīvs.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1350
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Smēķēšana samazina auglību. svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1351
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Smēķēšana palielina impotences 
risku.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Smēķēšana bērnu klātbūtnē var 
izraisīt zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgs jauns brīdinājuma teksts, lai pasargātu bērnus un vēl nedzimušus bērnus no 
smēķēšanas radītā veselības apdraudējuma.

Grozījums Nr. 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Šis izstrādājums satur nikotīnu un ir 
kaitīgs jūsu veselībai.
(Grozījums saistīts ar grozījumu, kurā 
ierosināts I pielikuma 1.a virsraksts 
(jauns.))
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Or. it

Sk. 18. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.b Smēķēšana grūtniecības laikā izraisa 
priekšlaicīgas dzemdības.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgs jauns brīdinājuma teksts, lai pasargātu bērnus un vēl nedzimušus bērnus no 
smēķēšanas radītā veselības apdraudējuma.

Grozījums Nr. 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.c Bērni, kas pakļauti pasīvajai 
smēķēšanai, biežāk slimo ar astmu un 
meningītu.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgs jauns brīdinājuma teksts, lai pasargātu bērnus un vēl nedzimušus bērnus no 
smēķēšanas radītā veselības apdraudējuma.
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Grozījums Nr. 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1.a virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pantā minētais brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību tekstu saraksts

Or. it

Sk. 18. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums (jauns)
Tabakas izstrādājumu un tabakas dūmu 
kaitīgo un potenciāli kaitīgo sastāvdaļu 
(KPKS) saraksts
Sastāvdaļa
Acetaldehīds
Acetamīds
Acetons
Akroleīns
Akrilamīds
Akrilonitrils
Alfatoksīns B1
4-aminobifenils
1-aminonaftalēns
2-aminonaftalēns
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Amonjaks
Anabazīns
o-anisidīns
Arsēns
A-α-C (2-amino-9H-pirido[2,3-b]indols)
Benz[a]antracēns
Benz[j]aceantrilēns
Benzols
Benzo[b]fluorantēns
Benzo[k]fluorantēns
Benzo[b]furāns
Benzo[a]pirēns
Benzo[c]fenantrēns
Berilijs
1,3-butadiēns
Kadmijs
Kofeīnskābe
Oglekļa monoksīds
Katehols
Hloratvasinātie dioksīni/furāni
Hroms
Hrizēns
Kobalts
Kumarīns
Krezoli (o-, m- un p-krezols)
Krotonaldehīds
Ciklopenta[c,d]pirēns
Dibenz[a,h]antracēns
Dibenzo[a,e]pirēns
Dibenzo[a,h]pirēns
Dibenzo[a,i]pirēns
Dibenzo[a,l]pirēns
2,6-dimetilanilīns
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Etilkarbamāts (uretāns)
Etilbenzols
Etilēnoksīds
Formaldehīds
Furāns
Glu-P-1 (2-amino-6-metildipirido[1,2-
a:3',2'-d]imidazols)
Glu-P-2 (2-aminodipirido[1,2-a:3',2'-
d]imidazols)
Hidrazīns
Ciānūdeņradis
Indeno[1,2,3-cd]pirēns
IQ (2-amino-3-metilimidazo[4,5-
f]hinolīns)
Izoprēns
Svins
MeA-α-C (2-amino-3-metil)-9H-
pirido[2,3-b]indols)
Dzīvsudrabs
Metiletilketons
5-Metilhrizēns
4-(metilnitrozamino)-1-(3-piridil)-1-
butanons (NNK)
Naftalīns
Niķelis
Nikotīns
Nitrobenzols
Nitrometāns
2-nitropropāns
N-nitrozodietanolamīns (NDELA)
N-nitrozodietilamīns
N-nitrozodimetilamīns (NDMA)
N-nitrozometiletilamīns
N-nitrozomorfolīns (NMOR)
N-nitrozonornikotīns (NNN)
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N-nitrozopiperidīns (NPIP)
N-nitrozopirolidīns (NPYR)
N-nitrozosarkozīns (NSAR)
Nornikotīns
Fenols
PhIP (2-amino-1-metil-6-
fenilimidazo[4,5-b]piridīns)
Polonijs-210 
Propionaldehīds
Propilēnoksīds
Hinolīns
Selēns
Stirols
o-toluidīns
Toluēns
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetil-5H-
pirido[4,3-b]indols)
Trp-P-2 (1-metil-3-amino-5H-pirido[4,3-
b]indols)
Urāns-235
Urāns-238
Vinila acetāts
Vinila hlorīds 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi jaunā pielikumā izveidot tabakas izstrādājumos un tabakas dūmos esošo kaitīgo un 
potenciāli kaitīgo sastāvdaļu (KPKS) sarakstu, kas būtu tāds pats kā ASV Pārtikas un zāļu 
administrācijas 2009. gadā izveidotais saraksts, kurš iekļauts Likumā par smēķēšanas 
novēršanu ģimenē un tabakas uzraudzību.

Grozījums Nr. 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1.b pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. tabula – KPKS 
cigarešu dūmos

2. tabula – KPKS 
bezdūmu tabakas 
izstrādājumos

3. tabula – KPKS tinamās 
tabakas izstrādājumos

Acetaldehīds Acetaldehīds Amonjaks
Akroleīns Arsēns Arsēns
Akrilonitrils Benzo[a]pirēns Kadmijs
4-aminobifenils Kadmijs Nikotīns
1-aminonaftalēns Krotonaldehīds NNK*
2-aminonaftalēns Formaldehīds NNN**
Amonjaks Nikotīns
Benzols NNK* 
Benzo[a]pirēns NNN**
1,3-butadiēns
Oglekļa monoksīds
Krotonaldehīds
Formaldehīds
Izoprēns
Nikotīns
NNK*
NNN**
Toluēns
_____________
* 4-(metilnitrozamino)-1-
(3-piridil)-1-butanons
** N-nitrozonornikotīns

Or. en
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Pamatojums

Grozījums saistīts ar 5. panta 1. punkta 1. daļas grozījumu. Ir svarīgi sagatavot īsu sarakstu, 
kurā uzskaitītas visbiežāk sastopamās kaitīgās vielas pēc tabakas izstrādājumu veidiem un 
kurš būtu tāds pats kā Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktos (Tabakas uzraudzības likumā) 
iekļautais saraksts. Šis jaunais pielikums kalpo par pamatu pētījuma par reglamentētajiem 
tabakas izstrādājumiem uzsākšanai līdz brīdim, kad 25. pantā noteiktajā transponēšanas 
termiņā tiks iesniegta informācija par visām kaitīgajām un potenciāli kaitīgajām 
sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
2.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III PIELIKUMS
Maksimālais pieļaujamais saturs 
bezdūmu tabakas izstrādājumos —
toksīna apjoms uz vienu sausas tabakas 
svara vienību:
NNN (N-nitrozonornikotīns) plus NNK 
(4-(metilnitrozamino)-1-(3-piridil)-1-
butanons): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]pirēns): 5,0 µg/kg

Or. en

Pamatojums

Šajā tabulā atspoguļoti PTO Tabakas izstrādājumu tiesiskā regulējuma pētījumu grupas 
ieteikumi attiecībā uz toksicitāti — Ziņojums par tabakas izstrādājumu tiesiskā regulējuma 
zinātnisko pamatojumu, PTO Tehnisko ziņojumu sērija, Nr. 955. (2010. g.)

Grozījums Nr. 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
2.b pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV PIELIKUMS
ES tiesību akti, kas piemērojami nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem
Vispārējā drošība:
Direktīva 2001/95/EK par produktu 
vispārēju drošību
RAPEX sistēma ziņošanai un 
brīdināšanai par bīstamiem 
izstrādājumiem
Iepakojums un marķējums:
Direktīva 67/548/EEK par bīstamām 
vielām
Direktīva 99/45/EK par bīstamiem 
preparātiem
CLP Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu 
un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu 
un iepakošanu, kas piemērojama no 
2015. gada
Ķīmisko vielu drošība:
Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas 
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
Elektrodrošība:
Direktīva 2006/95/EK par zema 
sprieguma elektroiekārtām
Direktīva 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību
Direktīva 2011/65/ES par bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu (attiecīgā 
gadījumā)
Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)
Direktīva 2006/66/EK par baterijām
Svars un mērvienības:
Direktīva 76/211/EEK par dažu fasētu 
produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma



AM\935765LV.doc 79/79 PE510.722v01-00

LV

Direktīva 2007/45/EK par fasētu produktu 
nominālajiem daudzumiem
Komercprakse
Direktīva 97/7/EK par tālpārdošanu
Direktīva 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību
Direktīva 2006/114/EK par maldinošu un 
salīdzinošu reklāmu
Direktīva 2005/29/EK par negodīgu 
komercpraksi

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm spēkā esošie patērētāju aizsardzības un drošības noteikumi jāpiemēro arī 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem. Prasība iesniegt ziņojumus nozīmēs sistemātiskākas 
pieejas izmantošanu un kalpos par pamatu Komisijas veiktajai pārskatīšanai, kas jāpabeidz 
līdz 2017. gada aprīlim.


