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Grozījums Nr. 57
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
─

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. nl

Pamatojums

Pamatojoties uz LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu, Komisijas priekšlikums būtu 
jānoraida.

Grozījums Nr. 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu un 
168. pantu saistībā ar šīs direktīvas 
16. pantu,

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu visus direktīvas mērķus, būtu jāiekļauj atsauce uz 168. pantu par sabiedrības 
veselību. Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pants ir direktīvas 16. panta tiesiskais 
pamats.

Grozījums Nr. 59
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. un 168. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 5. jūnija Direktīvā 2001/37/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu paredzēti 
Savienības līmeņa noteikumi attiecībā uz 
tabakas izstrādājumiem. Ņemot vērā tirgus 
un zinātnes attīstību un starptautiskās 
norises minētajā Direktīvā ir plānots veikt 
būtiskus grozījumu. Skaidrības labad ir 
lietderīgi atcelt Direktīvu 2001/37/EK un 
aizstāt to ar jaunu direktīvu.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 5. jūnija Direktīvā 2001/37/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu paredzēti 
Savienības līmeņa noteikumi attiecībā uz 
tabakas izstrādājumiem. Ņemot vērā tirgus 
un zinātnes attīstību un starptautiskās 
norises, kā arī e-cigarešu plašu 
pieejamību tirgū, minētajā direktīvā ir 
plānots veikt būtiskus grozījumu. 
Skaidrības labad ir lietderīgi atcelt 
Direktīvu 2001/37/EK un aizstāt to ar 
jaunu direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgū palielinās e-cigarešu patēriņš un ņemot vērā atšķirīgo regulējumu dalībvalstīs, 
ierosina iekļaut šo noteikumu. Šo izstrādājumu sastāvdaļas ir potenciāli bīstamas cilvēka 
veselībai.

Grozījums Nr. 61
Holger Krahmer
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Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisijas 2005. un 2007. gada 
ziņojumos par Direktīvas 2001/37/EK 
piemērošanu, kas sniegti atbilstoši minētās 
direktīvas 11. pantam, ir norādītas jomas, 
kurās uzskatīja par lietderīgu veikt 
turpmākas darbības. 2008. gadā un 
2010. gadā Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHR) sniedza Komisijai 
zinātniskus atzinumus par bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem un tabakas 
piedevām. 2010. gadā notika plaša 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām, 
pēc kuras tika organizētas apspriešanās ar 
konkrētām ieinteresēto personu grupām, un 
papildus tika izmantoti ārēju konsultantu 
veikti pētījumi. Apspriešanās ar 
dalībvalstīm notika visā procesa gaitā. 
Eiropas Parlaments un Padome atkārtoti 
aicināja Komisiju pārskatīt un atjaunināt 
Direktīvu 2001/37/EK.

(2) Komisijas 2005. un 2007. gada 
ziņojumos par Direktīvas 2001/37/EK 
piemērošanu, kas sniegti atbilstoši minētās 
direktīvas 11. pantam, ir norādītas jomas, 
kurās uzskatīja par lietderīgu veikt 
turpmākas darbības. 2008. gadā un 
2010. gadā Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHR) sniedza Komisijai 
zinātniskus atzinumus par bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem un tabakas 
sastāvdaļām. 2010. gadā notika plaša 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām, 
pēc kuras tika organizētas apspriešanās ar 
konkrētām ieinteresēto personu grupām, un 
papildus tika izmantoti ārēju konsultantu 
veikti pētījumi. Apspriešanās ar 
dalībvalstīm notika visā procesa gaitā. 
Eiropas Parlaments un Padome atkārtoti 
aicināja Komisiju pārskatīt un atjaunināt 
Direktīvu 2001/37/EK.

Or. de

Pamatojums

Tā kā tiek svītrota termina „piedeva“ definīcija (2.), jālieto termina „sastāvdaļa” definīcija 
(18.).

Grozījums Nr. 62
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Brīdinājumi par ietekmi uz veselību 
ir daļa no organizētas, efektīvas un 
ilgtermiņa pretsmēķēšanas stratēģijas, 
kurai ir konkrēts tvērums un mērķi.
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Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir efektīvi tāpēc, ka tie ir daļa no organizētas 
pretsmēķēšanas stratēģijas, kurai ir konkrēts tvērums un mērķi.

Grozījums Nr. 63
Martina Anderson
GUE/NGL grupas vārdā
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Citās jomās dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos attiecībā uz tabakas 
un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformējumu un pārdošanu joprojām 
pastāv būtiskas atšķirības, kas traucē 
iekšējā tirgus darbību. Ņemot vērā zinātnes 
un tirgus attīstību un starptautiskās norises, 
ir paredzams, ka šīs neatbilstības 
palielināsies. Tas jo īpaši attiecas uz 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, 
smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes 
izstrādājumiem, sastāvdaļām un emisijām, 
atsevišķiem marķēšanas un iepakošanas 
aspektiem un tabakas izstrādājumu 
pārrobežu tālpārdošanu.

(4) Citās jomās dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos attiecībā uz tabakas 
un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformējumu un pārdošanu joprojām 
pastāv būtiskas atšķirības, kas traucē 
iekšējā tirgus darbību. Ņemot vērā zinātnes 
un tirgus attīstību un starptautiskās norises, 
ir paredzams, ka šīs neatbilstības 
palielināsies. Tas īpaši attiecas uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, smēķēšanai 
paredzētiem augu izcelsmes 
izstrādājumiem, sastāvdaļām un emisijām, 
atsevišķiem marķēšanas un iepakošanas 
aspektiem, tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tirdzniecību un tirdzniecību internetā, kā 
arī izrādīšanu tirdzniecības vietā.

Or. en

Pamatojums

PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 13. panta īstenošanas pamatnostādnēs puses ir 
aicinātas aizliegt tabakas izstrādājumu izrādīšanu un redzamību tirdzniecības vietās, jo tā 
uzskatāma par reklāmas un popularizēšanas metodi. Minētajās pamatnostādnēs ir ierosināts 
aizliegt tabakas izstrādājumu pārdošanu internetā.
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Grozījums Nr. 64
Martina Anderson

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Paplašinās tabakas un saistīto izstrādājumu pārdošana internetā, kā arī šo izstrādājumu 
pārrobežu tālpārdošana, un šādas tirdzniecības regulēšanai nav atbilstīgu Savienības 
noteikumu. Iekšējā tirgus netraucēta darbība jāpanāk, arī pieņemot kopēju pieeju, kurā 
Savienības iedzīvotāju veselības aizsardzībai ir prioritāra nozīme.

Grozījums Nr. 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) ES būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
tabakas ražošanai mazāk labvēlīgos 
apgabalos, jo īpaši tālākos reģionos, kur 
bieži ir specifiski vides, ģeogrāfiskie un 
kultūras apstākļi un kur izmanto 
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amatniecības tradīcijās pamatotas videi 
nekaitīgas metodes, tādējādi attiecīgajai 
dalībvalstij nodrošinot iespēju piemērot 
īpašus pasākumus, lai šajos reģionos 
saglabātu ražošanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Arī šajā direktīvā obligāti būtu jāņem 
vērā “Mazās uzņēmējdarbības akta” 
pamatprincipi vai pamatnostādnes.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tomēr, veicot likumdošanas 
pasākumus, ir svarīgi ņemt vērā arī 
jaunāko pētījumu rezultātus, kas liecina, 
ka nelikumīgas tabakas izstrādājumu 
tirdzniecības dēļ ES ir zaudēti nodokļu 
ieņēmumi aptuveni EUR 12 miljardu 
apmērā un ka likumīgās cigarešu 
tirdzniecības apjoms samazinās, toties
nelikumīgās tirdzniecības apjoms šobrīd ir 
aptuveni 10 % no ES un 30 % — no dažu 
dalībvalstu tabakas tirgus, un šis apjoms 
pastāvīgi palielinās. Papildu 
ierobežojumu ieviešana varētu veicināt šā 
apjoma palielināšanos.
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Or. lt

Grozījums Nr. 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. 
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 
vidū. Tādēļ tabakas izstrādājumu 
ražotājiem saskaņā ar ražotāju atbildības 
principu būtu jākompensē visi finansiālie 
zaudējumi, kas saistīti ar tabakas patēriņa 
nodarīto kaitējumu veselībai.

Or. de

Pamatojums

Kā jau prasīts Eiropas Parlamenta rezolūcijā saistībā ar Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, 
kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī” (2007/2105(INI)), arī ražotājiem 
būtu jāpiemēro produktatbildības princips un jāprasa, lai ražotāji kompensētu visus 
finansiālos zaudējumus, kas saistīti ar tabakas patēriņa nodarīto kaitējumu veselībai.

Grozījums Nr. 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. 
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 
vidū, kā arī, cik vien iespējams,
ierobežojot pasīvo smēķēšanu, mazināt 
jebkādu kaitīgu ietekmi uz neaizsargātām
iedzīvotāju grupām un iedzīvotājiem 
kopumā.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galvenā uzmanība pievērsta smēķēšanas izplatības samazināšanai jauniešu 
vidū, taču būtu arī jāapsver iespējas paplašināt pašreizējo pasīvās smēķēšanas aizliegumu.

Grozījums Nr. 70
Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 71
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt, ka viena no direktīvas prioritātēm ir nodrošināt labāku aizsardzību pret 
tabakas dūmiem (aktīvā un pasīvā smēķēšana) tiem 80 miljoniem Eiropas jauniešu, kas nekad 
nav smēķējuši.

Grozījums Nr. 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. 
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 
vidū. Regulāri konsultējot sākumskolās 
un pamatskolās, būtu jāatbalsta 
sabiedrības izglītības un informēšanas 
kampaņas.

Or. es

Pamatojums

Sabiedrības izglītības un informēšanas kampaņas daudz efektīvāk veicinās sabiedrības 
veselības aizsardzību nekā aizlieguma piemērošana bez zinātniska pamatojuma.

Grozījums Nr. 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. 
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 
vidū. Tādēļ, lai palīdzētu cilvēkiem, kas 
vēlas atmest smēķēšanu, ir svarīgi 
turpināt izglītības pasākumus, 
informācijas un profilakses kampaņas un 
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programmas.

Or. it

Pamatojums

Mērķi apturēt vai samazināt tabakas patēriņu iespējams sasniegt, tikai rīkojot sabiedrības 
izglītības un informācijas kampaņas un atbalsta pasākumus cilvēkiem, kas vēlas atmest 
smēķēšanu. Šajā direktīvā ir paredzēti papildu līdzekļi šo mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 74
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. 
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 
vidū. Lai aizsargātu patērētājus un 
uzlabotu sabiedrības veselību, par 
direktīvas pārskatīšanas un īstenošanas 
uzraudzības pamatmērķi būtu jāizvirza 
tabakas izstrādājumu patēriņa 
apturēšana — lai sasniegtu šo mērķi, 
tiesību aktiem jābūt stingrākiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)



PE510.711v02-00 14/68 AM\937809LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tabakas izstrādājumos ir 
kancerogēnas vielas. Ir būtiski panākt, lai 
tabakas ražošanas nozare pienācīgi 
censtos samazināt kancerogēno vielu 
daudzumu jebkādos tabakas 
izstrādājumos.

Or. da

Grozījums Nr. 76
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tā kā pasīvā smēķēšana kaitē 
darbinieku veselībai, darbinieku veselība 
ir jāaizsargā, aizliedzot smēķēšanu visās 
tirdzniecības vietās.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Tā kā ir jānovērš smēķēšana 
jauniešu vidū, cilvēkiem, kas jaunāki par 
18 gadiem, būtu jāliedz piekļuve tabakas 
izstrādājumu tirdzniecības vietām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 78
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Tā kā daudzās dalībvalstīs liela 
procentuālā daļa smēķētāju, iespējams, 
pilnīgi neatmetīs smēķēšanu, tiesību aktos 
jāņem vērā šo cilvēku tiesības saņemt 
objektīvu informāciju par tabakas 
lietošanas iespējamo ietekmi uz 
veselību — šī informācija ir pieejama arī 
uz attiecīgā izstrādājuma iepakojuma.

Or. el

Pamatojums

Tā kā ES vēl joprojām ir procentuāli liela daļa smēķētāju, direktīvā būtu jāmēģina arī uzlabot 
to cilvēku veselību, kuri jau smēķē un kuri jebkādu iemeslu dēļ vēlas turpināt lietot tabakas 
izstrādājumus vai nikotīnu saturošus izstrādājumus.

Grozījums Nr. 79
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Mērot darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda saturu cigaretēs, būtu jāiekļauj 
atsauce uz ISO standartu 4387, 10315 un 
8454, kas ir starptautiski atzīti standarti. 
Attiecībā uz citām emisijām nav 
starptautiski saskaņotu standartu vai testu, 
lai kvantitatīvi izteiktu to saturu, taču ir 
sākta to izstrāde.

(10) Mērot darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda saturu cigaretēs, būtu jāiekļauj 
atsauce uz ISO standartu 4387, 10315 un 
8454, kas ir starptautiski atzīti standarti. 
Attiecībā uz citām emisijām nav 
starptautiski saskaņotu standartu vai testu, 
lai kvantitatīvi izteiktu to saturu, tāpēc 
šobrīd nav iespējams pieņemt noteikumus 
attiecībā uz citām cigarešu, kā arī citu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes, 
radītām emisijām.

Or. de
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Grozījums Nr. 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir pierādīts, ka polonijs 210 ir 
būtiska kancerogēna tabakas sastāvdaļa. 
Veicot vairākus vienkāršus pasākumus, 
gandrīz pilnīgi varētu likvidēt šīs vielas 
klātbūtni cigaretēs. Tādēļ ir lietderīgi 
noteikt polonija 210 maksimālo saturu,
tādējādi par 95 % samazinot polonija 210 
pašreizējo daudzumu cigaretēs. Būtu 
jāizstrādā ISO standarts polonija 210 
daudzuma noteikšanai tabakas sastāvā.

Or. en

Pamatojums

Polonijs 210 ir urāna sabrukšanas produkts, kas sastopams mēslojumā, kurš izgatavots no 
urānu saturošiem fosfāta iežiem. Tabakas lapās to ievada gaiss ar radona 222 starpniecību 
un saknēs — svins 210. Sadegot polonijs 210 iztvaiko, un tādējādi smēķētāji to ieelpo. Tas ir 
alfa starojuma avots. Radioaktīvais alfa starojums ir nekaitīgs ārpus ķermeņa, taču, nokļuvis 
cilvēka ķermenī, tas ir „visbīstamākais radiācijas veids”(The Polonium Brief, Brianna Rego, 
Isis, 2009.).

Grozījums Nr. 81
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Attiecībā uz maksimālā satura 
noteikšanu varētu būt nepieciešams un 
lietderīgi noteikt emisiju mērīšanas veidus,
vienlaikus ņemot vērā zinātnes atziņas un 
starptautiski pieņemtus standartus to 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
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novērtēšanai.

Or. cs

Grozījums Nr. 82
Sergej Kozlík

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Attiecībā uz maksimālā satura 
noteikšanu varētu būt nepieciešams un 
lietderīgi vēlāk pielāgot noteiktā satura 
līmeni vai noteikt maksimālās emisiju 
robežvērtības, ņemot vērā zinātnes atziņas 
un starptautiski pieņemtus standartus to 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Eleni Theocharous

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Attiecībā uz maksimālā satura 
noteikšanu varētu būt nepieciešams un 
lietderīgi vēlāk pielāgot noteiktā satura 
līmeni vai noteikt maksimālās emisiju 
robežvērtības, ņemot vērā zinātnes atziņas 
un starptautiski pieņemtus standartus to 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
novērtēšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Attiecībā uz maksimālā satura 
noteikšanu varētu būt nepieciešams un 
lietderīgi vēlāk pielāgot noteiktā satura 
līmeni vai noteikt maksimālās emisiju 
robežvērtības, ņemot vērā zinātnes atziņas 
un starptautiski pieņemtus standartus to 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
novērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Konkrēts emisiju daudzums un maksimālās robežvērtības ir būtiski tiesību akta elementi, un 
šie elementi principā nebūtu jānosaka, pieņemot deleģētos aktus. Tomēr, ja jāsaglabā 
deleģētie akti, būtu jāņem vērā zinātnes atziņas un starptautiski pieņemti standarti toksicitātes 
un spējas izraisīt atkarību novērtēšanai.

Grozījums Nr. 85
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu savas reglamentējošās 
funkcijas, dalībvalstīm un Komisijai ir 
vajadzīga vispusīga informācija par 
sastāvdaļām un emisijām, lai varētu 
novērtēt tabakas izstrādājumu spēju 
piesaistīt, spēju izraisīt atkarību un 
toksicitāti un veselības riskus, kas saistīti ar 
šādu izstrādājumu patēriņu. Tālab ir 
jāpastiprina esošie ziņošanas pienākumi 
attiecībā uz sastāvdaļām un emisijām. Tas 
atbilst Savienībā spēkā esošajam 
pienākumam nodrošināt augstu veselības 

(12) Lai īstenotu savas reglamentējošās 
funkcijas, dalībvalstīm un Komisijai ir 
vajadzīga vispusīga informācija par 
sastāvdaļām un emisijām, lai varētu 
novērtēt tabakas izstrādājumu spēju izraisīt 
atkarību un toksicitāti un veselības riskus, 
kas saistīti ar šādu izstrādājumu patēriņu. 
Tālab ir jāpastiprina esošie ziņošanas 
pienākumi attiecībā uz sastāvdaļām un 
emisijām. Tas atbilst Savienībā spēkā 
esošajam pienākumam nodrošināt augstu 
veselības aizsardzības līmeni.
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aizsardzības līmeni.

Or. cs

Grozījums Nr. 86
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu savas reglamentējošās 
funkcijas, dalībvalstīm un Komisijai ir 
vajadzīga vispusīga informācija par 
sastāvdaļām un emisijām, lai varētu 
novērtēt tabakas izstrādājumu spēju 
piesaistīt, spēju izraisīt atkarību un 
toksicitāti un veselības riskus, kas saistīti ar 
šādu izstrādājumu patēriņu. Tālab ir 
jāpastiprina esošie ziņošanas pienākumi 
attiecībā uz sastāvdaļām un emisijām. Tas 
atbilst Savienībā spēkā esošajam 
pienākumam nodrošināt augstu veselības 
aizsardzības līmeni.

(12) Lai īstenotu savas reglamentējošās 
funkcijas, dalībvalstīm un Komisijai ir 
vajadzīga vispusīga informācija par 
sastāvdaļām un emisijām, lai varētu 
novērtēt tabakas izstrādājumu spēju 
piesaistīt, spēju izraisīt atkarību un 
toksicitāti un veselības riskus, kas saistīti ar 
šādu izstrādājumu patēriņu. Tālab ir 
jāpastiprina esošie ziņošanas pienākumi 
attiecībā uz sastāvdaļām un emisijām, 
tomēr lieki, pārmērīgi un nesamērīgi 
nenoslogojot mazos un vidējos 
uzņēmumus. Tas atbilst Savienībā spēkā 
esošajam pienākumam nodrošināt augstu 
veselības aizsardzības līmeni.

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi pastiprināt esošos ziņošanas pienākumus attiecībā uz sastāvdaļām un emisijām, 
tomēr tas jādara, pārmērīgi un nesamērīgi nenoslogojot uzņēmumus, jo īpaši mazos un 
vidējos uzņēmumus.

Grozījums Nr. 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Patlaban tiek izmantotas dažādas 
pārskata formas, tāpēc ražotājiem un 
importētājiem rodas grūtības izpildīt savus 
ziņošanas pienākumus un dalībvalstīm un 
Komisijai ir apgrūtinoši salīdzināt un 
analizēt saņemto informāciju un izdarīt 
secinājumus, pamatojoties uz to. Ir 
jāizveido obligāts sastāvdaļu saraksts, 
kura mērķis būtu sabiedrībai nodrošināt 
lielāko iespējamo pārredzamību attiecībā 
uz tabakas izstrādājumu sastāvu, 
vienlaikus pienācīgi ņemot vērā tabakas 
izstrādājumu ražotāju komerciālā un 
intelektuālā īpašuma tiesības.

Sarakstā jāiekļauj visbīstamāko 
sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar 
līdzīgām prasībām, kas noteiktas ASV 
Likumā par smēķēšanas profilaksi 
ģimenēs un tabakas izstrādājumu 
uzraudzību, kurā ražotājiem noteikta 
prasība norādīt jebkuras cigarešu dūmu 
sastāvdaļas, ko ASV Valsts Pārtikas un 
zāļu pārvalde noteikusi kā “bīstamas un 
potenciāli bīstamas” cilvēka veselībai. Ia 
un Ib pielikums ir izstrādāts, lai izveidotu 
šādu sarakstu.

Or. fr

Pamatojums

Šis precizējums ir svarīgs, lai paziņotu par divu jaunu pielikumu izveidi, viens no tiem ir 
konkrēts un otrs — visaptverošs, kurā uzskaitītas tabakas izstrādājumu visbīstamākās 
sastāvdaļas, kas bieži ir kancerogēnas.

Grozījums Nr. 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Starptautiskā līmenī Komisijai ir oficiāli jāinformē Tirdzniecības šķēršļu komiteja (TBT) par 
direktīvu kā vienu no pasākumiem, ko varētu piemērot starptautisko tirdzniecības noteikumu 
pārkāpumu gadījumos.

Grozījums Nr. 89
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

forma ziņošanai par sastāvdaļām un 
emisijām. Attiecībā uz informāciju par 
izstrādājumiem sabiedrībai būtu 
jānodrošina lielākā iespējamā 
pārredzamība, atvēlot šai informācijai 
pietiekamu vietu uz iepakojuma vienības,
vienlaikus pienācīgi ņemot vērā tabakas 
izstrādājumu ražotāju komerciālā un 
intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. el

Pamatojums

Lai tabakas izstrādājumu patērētājiem nodrošinātu pietiekamu informāciju, katra 
izstrādājuma īpašību aprakstam būtu jāatvēl pietiekama vieta.

Grozījums Nr. 90
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Tā kā nekavējoties ir jāizveido 
sastāvdaļu obligātais saraksts, jo saskaņā 
ar Komisijas Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskās 
komitejas (SCENIHR)1 2010. gada 
ziņojumu aizvien lielāka daļa cigarešu 
sastāvdaļu — aptuveni 10 % svara — ir 
piedevas, ko pievieno nolūkā padarīt 
dūmus patīkamākus, mainot tādas 
īpašības kā krāsa, sīvums, smarža un 
garša.
__________________
1 Ir konstatētas aptuveni 600 dažādas 
piedevas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. 
Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu 
īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas 
iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, 
tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošanu. Pamatnostādnēs par PKTK 
9. un 10. pantu tiek jo īpaši rosināts aizliegt 
sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, 
rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi 
labvēlīgi ir veselībai, tiek saistītas ar 
enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas.

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES, kā arī ierobežo ES iespējas veikt 
efektīvu un saskaņotu pētījumu par 
tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību 
un spēju piesaistīt. Dažas dalībvalstis ir 
pieņēmušas tiesību aktus vai noslēgušas 
saistošus nolīgumus ar nozari, atļaujot vai 
aizliedzot atsevišķas sastāvdaļas vai to 
savienojumus. Līdz ar to atsevišķas 
sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. 
Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu 
īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas 
iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, 
tuvākajos gados šķēršļi cilvēku veselības 
aizsardzības jomā un iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošanu. Pamatnostādnēs par PKTK 
9. un 10. pantu tiek īpaši rosināts aizliegt 
sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, 
rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi 
labvēlīgi ir veselībai, tiek saistītas ar 
enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņota pieeja ES līmenī attiecībā uz sastāvdaļām un sastāvdaļu savienojumiem nodrošinās 
ne vien iekšējā tirgus darbību, bet arī ļaus efektīvi un ticami novērtēt šo vielu ietekmes sekas, 
tostarp arī attiecībā uz spēju piesaistīt.
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Grozījums Nr. 92
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. 
Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu 
īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas 
iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, 
tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošanu. Pamatnostādnēs par PKTK 
9. un 10. pantu tiek jo īpaši rosināts aizliegt 
sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, 
rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi 
labvēlīgi ir veselībai, tiek saistītas ar 
enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas.

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
sastāvdaļām, kas integrētas cigarešu filtrā, 
kā arī sastāvdaļām, kas iekrāso tabakas 
dūmus. Ņemot vērā PKTK un tās 
pamatnostādņu īstenošanu un izvērtējot 
pieredzi, kas iegūta citās jurisdikcijās ārpus 
ES, tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošanu. Pamatnostādnēs par PKTK 
9. un 10. pantu tiek īpaši rosināts aizliegt 
sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, 
rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi 
labvēlīgi ir veselībai, tiek saistītas ar 
enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas.

Or. de

Pamatojums

Tā kā tiek svītrota termina „piedeva” definīcija (2.), jālieto termina „sastāvdaļa” definīcija 
(18.).

Grozījums Nr. 93
Martina Anderson
GUE/NGL grupas vārdā
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. 
Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu 
īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas 
iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, 
tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošanu. Pamatnostādnēs par PKTK 
9. un 10. pantu tiek jo īpaši rosināts aizliegt 
sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, 
rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi 
labvēlīgi ir veselībai, tiek saistītas ar 
enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas.

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. 
Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu 
īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas 
iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, 
tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošanu. Tādēļ ir lietderīgi ieviest 
tādu piedevu pozitīvo sarakstu, kuras 
drīkst pievienot tabakas izstrādājumiem.
Pamatnostādnēs par PKTK 9. un 10. pantu 
tiek īpaši rosināts aizliegt sastāvdaļas, kas 
pastiprina garšas īpašības, rada iespaidu, ka 
tabakas izstrādājumi labvēlīgi ir veselībai, 
tiek saistītas ar enerģiju un vitalitāti vai ir 
krāsojošas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pienācīgi saskaņotas prasības attiecībā uz sastāvdaļām. Tajā 
lielāka uzmanība pievērsta tam, lai valsts līmenī ieviestu vispārējos noteikumus, ko katrā
dalībvalstī var interpretēt atšķirīgi. Tādēļ pienācīgas saskaņošanas labad daudz vēlamāk ir 
ES līmenī izstrādāt atļauto piedevu pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie
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Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai aizsargātu cilvēku veselību, 
pirms laišanas Kopienas tirgū būtu jāveic 
tabakas izstrādājumiem pievienojamo 
piedevu drošuma novērtējums (riska 
novērtējums) un tās jāapstiprina Eiropas
Komisijai. Tabakas izstrādājumos 
drīkstētu izmantot tikai tādas piedevas, 
kas ir iekļautas Savienībā atļauto piedevu 
sarakstā.

Or. de

Pamatojums

Parlaments jau savā rezolūcijā (2007/2105(INI)) aicināja ieviest piedevu licencēšanas 
procedūru. Kopējs piedevu pozitīvais saraksts nodrošinās tiesisko noteiktību jautājumā par 
to, kuras vielas drīkst izmantot tabakas izstrādājumos. Komisija pēc savas ierosmes vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma var ierosināt atjaunināt ES sarakstu.

Grozījums Nr. 95
Martina Anderson
GUE/NGL grupas vārdā
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Ir svarīgi ņemt vērā ne vien piedevu, 
bet arī to sadegšanas produktu īpašības. 
Gan piedevas, gan to sadegšanas produkti
nedrīkstētu atbilst kritērijiem, saskaņā ar 
kuriem tos varētu klasificēt kā bīstamas
vielas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu1.
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_____________
1 OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj tikai tādas piedevas — gan sākotnējā stāvoklī, gan pēc sadegšanas —, kas nav 
bīstamas.

Grozījums Nr. 96
Jarosław Kalinowski

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Cigaretes ar raksturīgu aromātu un garšu ir ļoti iecienītas (t. i., tās veido būtisku tabakas 
izstrādājumu tirgus daļu) tikai dažās dalībvalstīs. Citās valstīs pēc tām ir ļoti niecīgs 
pieprasījums, bet dažās dalībvalstīs tās nelieto vispār. Tāpēc Komisijas ierosinātie noteikumi 
ietekmēs to dalībvalstu tirgus, kurās aromatizēto cigarešu patēriņš ir vislielākais, vienlaikus 
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šie noteikumi faktiski neietekmēs citu dalībvalstu tirgus. Šie noteikumi ir nesamērīgi, tāpēc tie 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 97
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumi, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumi varētu rosināt smēķēšanas 
sākšanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 98
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 

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

izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt 
smēķēšanas sākšanu vai ietekmēt patēriņa 
modeļus. Komisija tiek mudināta veikt 
zinātnisku pētījumu par šo izstrādājumu 
faktisko ietekmi uz tabakas patēriņa 
sākšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas un mentola aromāts un kas 
varētu rosināt smēķēšanas sākšanu vai 
ietekmēt patēriņa modeļus.
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cigaretēm).

Or. en

Pamatojums

Direktīva būtu jāpamato ar zinātniskiem pierādījumiem, nevis tikai ar bažām par tiesisko
nenoteiktību. Iekļaujot šajā direktīvā mentolu, šai vielai tiktu piemēroti tie paši noteikumi, kas 
tradicionālajām cigaretēm. Dalībvalstis attiecībā uz cigaretēm ar raksturīgu aromātu ir 
atšķirīgi tiesību akti, tomēr tas neattiecas uz mentolu, kas ir atļauts visā Eiropas Savienībā. 
Aizliegums būtu jāpamato ar zinātniskiem pierādījumiem, kas pierāda, ka mentols ietekmē 
jauniešu smēķēšanas paradumus.

Grozījums Nr. 100
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt 
smēķēšanas sākšanu vai ietekmēt patēriņa 
modeļus.

Or. de

Pamatojums

Minētie pētījumi nav pietiekami, lai pamatotu mentola cigarešu tiesisku diskreditēšanu.
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Grozījums Nr. 101
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem ir aromāts, kas nav tabakas 
aromāts un kas varētu rosināt smēķēšanas 
sākšanu vai ietekmēt patēriņa modeļus.
Piemēram, daudzās valstīs pakāpeniski 
palielinājās mentolu saturošu izstrādājumu 
tirdzniecība, lai gan smēķēšanas izplatība 
kopumā samazinājās. Vairāki pētījumi 
liecina, ka tabakas izstrādājumi ar mentolu 
var atvieglot ieelpošanu, kā arī veicināt 
smēķēšanas sākšanu jauniešu vidū. Būtu 
jāizvairās no pasākumiem, ar kuriem 
nepamatoti paredz atšķirīgus nosacījumus 
aromatizētām cigaretēm (piemēram, 
mentola vai krustnagliņu cigaretēm). Būtu 
jāļauj Zviedrijai reglamentēt košļājamās 
tabakas aromātus. Ja Zviedrija šādus
noteikumus noteiktā laikā nepieņemtu, 
būtu jāpiemēro šīs direktīvas noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Nav pietiekami iekļaut tikai „raksturīgo aromātu”. Ir jāiekļauj visi aromāti. Zviedrijai būtu 
jāļauj četros gados no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma valsts līmenī reglamentēt 
košļājamās tabakas aromātus — ja Zviedrija šādus noteikumus nepieņemtu, būtu jāpiemēro 
šīs direktīvas noteikumi.

Grozījums Nr. 102
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Pieejamie zinātniskie dati neapstiprina pieņēmumu, ka mentols atvieglina tabakas dūmu 
intensīvāku ieelpošanu. Turklāt nekas neapstiprina pieņēmumu, ka mentola cigaretes mudina 
sākt smēķēšanu agrākā vecumā.

Grozījums Nr. 103
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums – 36. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. WTO Appellate Body, AB-2012-1, 
Amerikas Savienotās Valstis – Measures 
Affecting the Production and Sale of 
Clove Cigarettes (DS406).

svītrots

Or. cs
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Grozījums Nr. 104
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 105
Jarosław Kalinowski

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu ražošanai 
vajadzīgo piedevu kā cukurs izmantošana 
būtu jāatļauj, ja vien tās nepalielina 
draudus patērētāju veselībai. Lēmuma 
pieņemšanas procesā dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu darba 
grupu palīdzība. Piemērojot šo direktīvu, 
nevajadzētu nošķirt dažādas tabakas 
varietātes.
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vienādi nosacījumi noteikuma par 
raksturīgu aromātu īstenošanai. Lēmuma 
pieņemšanas procesā dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu darba 
grupu palīdzība. Piemērojot šo direktīvu, 
nevajadzētu nošķirt dažādas tabakas 
varietātes.

Or. pl

Pamatojums

„Cukura” kā galvenās piedevas tabakas izstrādājumu ražošanā skaidra minēšana tekstā 
precizēs situāciju un nodrošinās zināmas garantijas tabakas ražotājiem. Ar šo grozījumu tiks 
precizēts, ka ražošanas procesā būs iespējams pievienot cukuru, kas noteiktām tabakas 
šķirnēm (piemēram, Bērlija tipa) ir neaizvietojams. Šīs šķirnes žāvēšanas procesā zaudē 
cukuru, turpretī citas šķirnes, piemēram, Virdžīnijas tabaka, to saglabā.

Grozījums Nr. 106
Martina Anderson
GUE/NGL grupas vārdā
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir aromāts, pilnīgi neaizliedz 
atsevišķu piedevu lietošanu, bet liek 
ražotājiem samazināt piedevu vai piedevu 
kombināciju tādā mērā, lai tās vairs 
neradītu aromātu. Tabakas izstrādājumu 
ražošanai vajadzīgo piedevu izmantošana 
būtu jāatļauj, ja vien tās nerada aromātu un 
neveicina spēju piesaistīt. Piemērojot šo 
direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas 
tabakas varietātes.
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Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi ir jāpiemēro visiem aromātiem. Tādējādi arī atsauce uz pārbaudes darba grupu 
ir lieka. Noteikumi par piedevām, kas vajadzīgas ražošanas procesā, būtu jāpielīdzina PVO 
pamatnostādnēm par sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 107
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnīgi
neaizliedz atsevišķu sastāvdaļu lietošanu, 
bet liek ražotājiem samazināt sastāvdaļu
vai sastāvdaļu kombināciju tādā mērā, lai 
tās vairs neradītu raksturīgo aromātu. 
Tabakas izstrādājumu ražošanai vajadzīgo 
sastāvdaļu izmantošana būtu jāatļauj, ja 
vien tās nerada raksturīgu aromātu. 
Komisijai būtu jānodrošina vienādi 
nosacījumi noteikuma par raksturīgu 
aromātu īstenošanai. Lēmuma pieņemšanas 
procesā dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jāizmanto neatkarīgu darba grupu 
palīdzība. Piemērojot šo direktīvu, 
nevajadzētu nošķirt dažādas tabakas 
varietātes.

Or. de

Pamatojums

Tā kā tiek svītrota termina „piedeva” definīcija (2.), jālieto termina „sastāvdaļa” definīcija 
(18.).

Grozījums Nr. 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik



PE510.711v02-00 36/68 AM\937809LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnīgi
neaizliedz atsevišķu piedevu lietošanu, bet 
liek ražotājiem samazināt piedevu vai 
piedevu kombināciju tādā mērā, lai tās 
vairs neradītu raksturīgo aromātu. Tabakas 
izstrādājumu ražošanai vajadzīgo piedevu 
izmantošana ir jāatļauj. Komisijai būtu 
jānodrošina vienādi nosacījumi noteikuma 
par raksturīgu aromātu īstenošanai. 
Lēmuma pieņemšanas procesā dalībvalstīm 
un Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu 
darba grupu palīdzība. Piemērojot šo 
direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas 
tabakas varietātes.

Or. pl

Grozījums Nr. 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnīgi
neaizliedz atsevišķu piedevu lietošanu, bet 
liek ražotājiem samazināt piedevu vai 
piedevu kombināciju tādā mērā, lai tās 
vairs neradītu raksturīgo aromātu. Tabakas 
izstrādājumu ražošanai būtisku piedevu 
izmantošana būtu jāatļauj, ja vien tās 
nerada raksturīgu aromātu. Komisijai būtu 
jānodrošina vienādi nosacījumi noteikuma 
par raksturīgu aromātu īstenošanai. 
Lēmuma pieņemšanas procesā dalībvalstīm 
un Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu 
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darba grupu palīdzība. Piemērojot šo 
direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas 
tabakas varietātes.

darba grupu palīdzība. Piemērojot šo 
direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas 
tabakas varietātes.

Or. it

Pamatojums

Pielīdzināts formulējumam 6. panta 2. punkta 2. daļā.

Grozījums Nr. 110
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai noteiktu precīzu robežu, 
Komisijai būtu jāizstrādā saraksts, kurā 
skaidri norādītas aizliegtās un atļautās 
sastāvdaļas, jo īpaši piedevas un 
atsevišķi — aromāti un garšas. Šajā 
sarakstā arī skaidri jānorāda atļauto 
piedevu, aromātu un garšu kopējais 
daudzums.

Or. fi

Grozījums Nr. 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Viens no šīs direktīvas mērķiem ir 
samazināt tabakas izstrādājumu patēriņu, 
jo īpaši jauniešu un neaizsargātu 
patērētāju vidū, taču šāda rīcība 
samazinās tabakas izstrādājumu 
ražošanas apjomu Savienībā, tādējādi 
samazinot darbavietu skaitu, pārvietojot
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ražošanu ārpus Savienības un radot 
vajadzību pārstrukturēt saimniecības, 
kuru tradicionālais darbības veids ir 
tabakas audzēšana. Tāpēc, lai neitralizētu 
šīs direktīvas radītās ekonomiskās un 
sociālās sekas, Savienības budžeta 
struktūrā ir jāparedz atbilstīgi pasākumi 
un finansiālais atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Direktīvas priekšlikums
16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) Šīs direktīvas noteikumu īstenošana 
varētu samazināt pieprasījumu pēc ES 
dalībvalstīs audzētās jēltabakas. Tādēļ 
tabakas audzēšanas reģionos būtu 
jāizveido tabakas audzētāju atbalsta 
fonds, lai kompensētu tabakas audzētāju 
zaudējumus,
ko radījusi šīs direktīvas īstenošana.

Or. pl

Pamatojums

Šīs direktīvas noteikumu īstenošana samazinās pieprasījumu pēc ES dalībvalstīs ražotās 
jēltabakas, iespējams, aizstājot to ar trešās valstīs audzētu jēltabaku, tādējādi samazinot 
audzētāju ienākumus un palielinot bezdarba līmeni. Tādēļ būtu jāizveido tabakas audzētāju
atbalsta fonds, lai palīdzētu audzētājiem, kurus ietekmējusi jēltabakas pieprasījuma 
samazināšanās, kā arī tiem audzētājiem, kas vēlas pārtraukt tabakas audzēšanu un mainīt 
ražošanas veidu.

Grozījums Nr. 113
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Atsevišķas piedevas izmanto, lai 
radītu iespaidu, ka tabakas 
izstrādājumiem ir labvēlīga ietekme uz 
veselību, ka tie samazina veselības 
apdraudējumus vai palielina modrību un 
uzlabo fiziskās spējas. Šīs piedevas būtu 
jāaizliedz, lai nodrošinātu vienotus 
noteikumus un augstu veselības 
aizsardzības līmeni.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav zinātniski pamatotu pierādījumu, ka konkrētas/atsevišķas piedevas rada iespaidu, ka 
tabakas izstrādājumu ietekme ir mazāk kaitīga un tāpēc tie ir pievilcīgāki konkrētām 
patērētāju grupām. Katrs lēmums aizliegt vai reglamentēt kādu sastāvdaļu ir jāpamato ar 
nepārprotamiem zinātniskiem pētījumiem, kuriem piemēro viennozīmīgus kritērijus, kas ES
pieņemti attiecībā uz tabakas izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 114
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Atsevišķas piedevas izmanto, lai 
radītu iespaidu, ka tabakas izstrādājumiem 
ir labvēlīga ietekme uz veselību, ka tie 
samazina veselības apdraudējumus vai 
palielina modrību un uzlabo fiziskās 
spējas. Šīs piedevas būtu jāaizliedz, lai 
nodrošinātu vienotus noteikumus un augstu 
veselības aizsardzības līmeni.

(17) Atsevišķas piedevas izmanto, lai 
radītu iespaidu, ka tabakas izstrādājumiem 
ir labvēlīga ietekme uz veselību, ka tie 
samazina veselības apdraudējumus vai 
palielina modrību un uzlabo fiziskās 
spējas. Piemēram, mentola iedarbība nav 
viennozīmīga. Tā kā mentolam ir vietējai 
anestēzijai līdzīga iedarbība, tas ļauj 
dziļāk ieelpot kairinošos tabakas dūmus. 
Tāpēc iespējams ieelpot lielāku daudzumu 
dūmu un panākt dziļāku ieelpu, tādējādi 
palielinot uzņemto nikotīna devu.
Šīs piedevas, kas palielina tabakas 
izstrādājumu spēju piesaistīt, būtu 
jāaizliedz, lai nodrošinātu vienotus 
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noteikumus un augstu veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

SCENIHR (Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja) savā 
2010. gada 12. novembrī publicētajā atzinumā „Tabakas piedevu spēja izraisīt atkarību un 
piesaistīt” secina, ka mentols ir ļoti neviennozīmīga piedeva, jo tas palielina tabakas 
izstrādājumu spēju piesaistīt, tādējādi atvieglinot smēķēšanas sākšanu.

Grozījums Nr. 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Atsevišķas piedevas izmanto, lai 
radītu iespaidu, ka tabakas izstrādājumiem 
ir labvēlīga ietekme uz veselību, ka tie 
samazina veselības apdraudējumus vai 
palielina modrību un uzlabo fiziskās 
spējas. Šīs piedevas būtu jāaizliedz, lai 
nodrošinātu vienotus noteikumus un augstu 
veselības aizsardzības līmeni.

(17) Atsevišķas piedevas izmanto, lai 
radītu iespaidu, ka tabakas izstrādājumiem 
ir labvēlīga ietekme uz veselību, ka tie 
samazina veselības apdraudējumus vai 
palielina modrību un uzlabo fiziskās 
spējas. Citas piedevas, piemēram, cukuru,
izmanto, lai neitralizētu vai uzlabotu 
tabakas izstrādājumu aromātu un garšu
nolūkā atvieglināt lietošanu. Šīs piedevas 
būtu jāaizliedz, lai nodrošinātu vienotus 
noteikumus un augstu veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Cukurs ir piedeva, kas uzlabo tabakas izstrādājuma garšu, neitralizējot īstas tabakas aso 
garšu nolūkā padarīt to pievilcīgāku, jo īpaši cilvēkiem, kas sāk smēķēt.

Grozījums Nr. 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Aizvien vairāk cilvēku, vairākums 
no tiem — bērni, slimo ar astmu un 
dažādām alerģijām. Lai gan PVO 
norādījusi, ka ne visi astmas cēloņi ir 
noskaidroti, tomēr, lai uzlabotu cilvēku
dzīves kvalitāti, ir jāaizliedz riska faktori, 
tostarp alergēni, tabaka un ķīmiski 
kairinātāji.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Komisijai būtu rūpīgi jāuzrauga 
pievienoto cukuru daudzums, kas 
pārsniedz 10 % no kopējā piedevu 
daudzuma cigaretēs. Komisijai īpaši būtu 
jāprasa nozarei pārveidot tabakas 
izstrādājumus un ražot jaunus 
izstrādājumus, kuros nav invertēta cukura 
(fruktozes un glikozes), kas kaitīgi 
ietekmē veselību.

Or. en

Pamatojums

Cukuri nav kaitīgi, ja tos lieto pārtikā, taču pirolīzes procesā tie tiek pārvērsti vairākās 
toksiskās sastāvdaļās; visbīstamākie ir invertētie cukuri, kas dūmos veido lielu daudzumu 
formaldehīda, kurš klasificēts kā kancerogēns cilvēkiem (Starptautiskā vēža izpētes aģentūra, 
2009. gads).
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Grozījums Nr. 118
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā 
uzmanība ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, 
tinamās tabakas izstrādājumi un bezdūmu 
tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, 
kurus lielākoties lieto gados vecāki 
patērētāji) būtu jāpiešķir atbrīvojums no 
atsevišķām prasībām attiecībā uz 
sastāvdaļām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjoma ziņā 
vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 119
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā 
uzmanība ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, 
tinamās tabakas izstrādājumi un bezdūmu 
tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, 
kurus lielākoties lieto gados vecāki 
patērētāji) būtu jāpiešķir atbrīvojums no 
atsevišķām prasībām attiecībā uz 
sastāvdaļām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjoma ziņā 
vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā 
uzmanība ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, 
tinamās tabakas izstrādājumi un bezdūmu 
tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, 
kurus lielākoties lieto gados vecāki 
patērētāji) būtu jāpiešķir atbrīvojums no 
atsevišķām prasībām attiecībā uz 
sastāvdaļām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjoma ziņā 
vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai ES nodrošinātu augstu veselības aizsardzības līmeni un visiem patērētājiem vienādu 
aizsardzību, smēķējamās tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, un tinamās tabakas 
izstrādājumiem būtu jāpiemēro vienādas marķēšanas prasības.

Grozījums Nr. 121
Martina Anderson
GUE/NGL grupas vārdā
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā 
uzmanība ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, 
tinamās tabakas izstrādājumi un bezdūmu 

svītrots
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tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, 
kurus lielākoties lieto gados vecāki 
patērētāji) būtu jāpiešķir atbrīvojums no 
atsevišķām prasībām attiecībā uz 
sastāvdaļām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjoma ziņā 
vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem.

Or. en

Pamatojums

Visiem tabakas izstrādājumiem, kurus atļauts laist Savienības tirgū, būtu jāpiemēro vienādi 
noteikumi un nebūtu jārada iespēja apiet šos noteikumus.

Grozījums Nr. 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka 
(t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) 
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa 
modeļos saistībā ar jauniešiem.

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un orāli lietojama
tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji),
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām.

Or. de

Pamatojums

Tradicionālo šņaucamo un košļājamo tabaku lieto tikai ļoti nedaudzos Eiropas reģionos, un 
šis lietošanas veids ir saistītas ar tradīciju saglabāšanu. Turklāt šņaucamo un košļājamo 
tabaku lieto galvenokārt vecāki cilvēki. Tādēļ šajā ziņā būtu jāpiemēro tāds pats izņēmums kā 
attiecībā uz cigāriem, cigarilliem un pīpju tabaku.
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Grozījums Nr. 123
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka 
(t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) 
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa 
modeļos saistībā ar jauniešiem.

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta ne vien uz jauniešiem, bet arī uz 
visu patērētāju veselības aizsardzību, 
tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, 
tinamās tabakas izstrādājumi un bezdūmu 
tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji),
nebūtu jāpiešķir atbrīvojums no 
atsevišķām prasībām attiecībā uz 
sastāvdaļām.

Or. el

Pamatojums

Šajā direktīvā tiek nodrošināta visu tabakas izstrādājumu patērētāju vienlīdzīga aizsardzība.

Grozījums Nr. 124
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka 
(t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) 
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa 

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka 
(t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji),
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa 
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modeļos saistībā ar jauniešiem. modeļos saistībā ar jauniešiem. Komisijai 
būtu rūpīgi jāuzrauga ūdenspīpju tabakas 
lietošana jauniešu vidū, jo ir aizvien 
vairāk pierādījumu par tās lietošanu 
ārpus tradicionālā gados vecāku lietotāju 
tirgus. Tādēļ šiem izstrādājumiem būtu 
jāpiemēro 6. un 10. pants un brīdinājums 
par ietekmi uz veselību būtu jāizvieto uz 
ūdenspīpju tabakas iepakojuma, jo tā
bieži neatbilst Eiropas tiesību aktu 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums referentes ierosinātajam 3. grozījumam par ūdenspīpēm paredzētās tabakas 
lietošanu jauniešu vidū, lai tādus produktus kā ūdenspīpju tabaka to toksiskuma dēļ iekļautu
šīs direktīvas galvenajos noteikumos.

Grozījums Nr. 125
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka 
(t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) 
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa 
modeļos saistībā ar jauniešiem.

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi, ūdenspīpēm 
paredzēta tabaka un bezdūmu tabaka (t. i., 
tabakas izstrādājumiem, kurus lielākoties 
lieto gados vecāki patērētāji), būtu 
jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa
modeļos saistībā ar jauniešiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka 
(t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) 
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa 
modeļos saistībā ar jauniešiem.

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi, ūdenspīpēm 
paredzēta tabaka un bezdūmu tabaka (t. i., 
tabakas izstrādājumiem, kurus lielākoties 
lieto gados vecāki patērētāji), būtu 
jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa
modeļos saistībā ar jauniešiem.

Or. it

(Skatīt 6. panta 10. punkta grozījumu.)

Grozījums Nr. 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabaka 
(t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) 
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa 
modeļos saistībā ar jauniešiem.

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi, ūdenspīpēm 
paredzēta tabaka un bezdūmu tabaka (t. i., 
tabakas izstrādājumiem, kurus lielākoties 
lieto gados vecāki patērētāji), būtu 
jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr 
nav notikusi būtiska apstākļu maiņa 
pārdošanas apjoma ziņā vai patēriņa
modeļos saistībā ar jauniešiem.
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Or. ro

Grozījums Nr. 128
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstis — ja tās vēl šādus 
noteikumus nav pieņēmušas — jāmudina 
izstrādāt tādus valsts noteikumus jauniešu 
aizsardzībai, kas aizliedz tabakas 
izstrādājumu pārdošanu jauniešiem, kuri
jaunāki par 18 gadiem, kā arī jauniešiem, 
kas jaunāki par 18 gadiem, aizliedz lietot 
šos izstrādājumus; vienlaikus dalībvalstīm 
būtu jānodrošina arī šo noteikumu 
izpilde.

Or. de

Grozījums Nr. 129
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) PKTK 16. pantā norādīts, ka 
konvencijas puses ir atbildīgas par to, lai 
aizliegtu izstrādājumus, kas paredzēti 
nepilngadīgiem patērētājiem, piemēram, 
pārtikas produktus un rotaļlietas tabakas 
izstrādājumu veidā, kas var piesaistīt 
nepilngadīgos. Pēdējos gados tirgū ir 
pieejami vairāki izstrādājumi, piemēram, 
ūdenspīpju tabakas kvēpināmie stienīši, 
kuri nesatur nikotīnu, bet kuriem ir 
cigaretes forma, lai, kvēpinot vielas, kuru 
nekaitīgums vēl nav zinātniski pierādīts, 
imitētu smēķēšanas procesu un ar 
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elektrisko gaismu imitētu cigaretes 
degšanas procesu. Šādi izstrādājumi 
nepārprotami ir izgatavoti, lai piesaistītu 
jaunus un nepilngadīgus patērētājus, un 
tos ir ārkārtīgi iecienījuši nepilngadīgie 
vairākās dalībvalstīs. Aizvien lielākas 
bažas tiek paustas par paradumiem, ko 
šādas cigarešu imitācijas lietošana veido 
jauniem un nepilngadīgiem patērētājiem. 
Tādēļ ar šo direktīvu būtu jāaizliedz 
minētie izstrādājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Joprojām pastāv atšķirības starp valsts 
noteikumiem attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu, jo īpaši attiecībā 
uz tādiem kombinētiem brīdinājumiem par 
ietekmi uz veselību, kuri sastāv no attēla 
un teksta, informācijas par atmešanas 
pakalpojumiem un reklāmas elementiem 
paciņās un uz tām.

(19) Joprojām pastāv atšķirības starp valsts 
noteikumiem attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu, jo īpaši attiecībā 
uz tādiem kombinētiem brīdinājumiem par 
ietekmi uz veselību, kuri sastāv no attēla 
un teksta un kurus līdz 2013. gadam ir 
ieviesušas tikai 10 dalībvalstis, 
informācijas par atmešanas pakalpojumiem 
un reklāmas elementiem paciņās un uz tām.

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Būtu jācenšas efektīvi likvidēt 
šķēršļus un, izmantojot visus pieejamos 
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līdzekļus, panākt vienkārša iepakojuma 
iespējami drīzu ieviešanu visa ES 
teritorijā.

Or. fi

Grozījums Nr. 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai panāktu Savienības līmeņa 
noteikumu saskaņotību ar starptautiskām 
norisēm, ir jāpielāgo arī marķēšanas 
noteikumi. Piemēram, pamatnostādņu par 
PKTK 11. pantu ir paredzēts, ka uz abām 
lielākajām iepakojuma virsmām ir 
jāizvieto lieli ilustratīvi brīdinājumi, 
jānorāda obligāta informācija par 
atmešanu, kā arī jāpieņem stingri 
noteikumi par maldinošu informāciju.
Noteikumi par maldinošu informāciju 
papildinās vispārīgo patērētājus maldinošas 
komercprakses aizliegumu, kas noteikts
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 11. maija 
Direktīvā 2005/29/EK, kas attiecas uz 
uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā 
tirgū attiecībā pret patērētājiem.

(21) Lai panāktu Savienības līmeņa 
noteikumu saskaņotību ar starptautiskām 
norisēm, ir jāpielāgo arī marķēšanas 
noteikumi. Noteikumi par maldinošu 
informāciju papildinās pašreizējās 
atbilstošās un visaptverošās
pamatnostādnes par patērētājus 
maldinošas komercprakses novēršanu, 
kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 11. maija 
Direktīvā 2005/29/EK, kas attiecas uz 
uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā 
tirgū attiecībā pret patērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai panāktu Savienības līmeņa (21) Lai panāktu Savienības līmeņa 
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noteikumu saskaņotību ar starptautiskām 
norisēm, ir jāpielāgo arī marķēšanas 
noteikumi. Piemēram, pamatnostādņu par 
PKTK 11. pantu ir paredzēts, ka uz abām 
lielākajām iepakojuma virsmām ir jāizvieto 
lieli ilustratīvi brīdinājumi, jānorāda 
obligāta informācija par atmešanu, kā arī 
jāpieņem stingri noteikumi par maldinošu 
informāciju. Noteikumi par maldinošu 
informāciju papildinās vispārīgo 
patērētājus maldinošas komercprakses 
aizliegumu, kas noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
11. maija Direktīvā 2005/29/EK, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret 
patērētājiem.

noteikumu saskaņotību ar starptautiskām 
norisēm, ir jāpielāgo arī marķēšanas 
noteikumi. Piemēram, pamatnostādnēs par 
PKTK 11. pantu ir paredzēts, ka uz abām 
lielākajām iepakojuma virsmām ir jāizvieto 
ilustratīvi brīdinājumi, kas neaizņem 
vairāk par 50 %, bet ne mazāk par 30 % 
no iepakojuma virsmas laukuma, jānorāda 
obligāta informācija par atmešanu, kā arī 
jāpieņem stingri noteikumi par maldinošu 
informāciju. Noteikumi par maldinošu 
informāciju papildinās vispārīgo 
patērētājus maldinošas komercprakses 
aizliegumu, kurš noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
11. maija Direktīvā 2005/29/EK, kas
attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret 
patērētājiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 134
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem. 
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 
paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas.
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iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais 
izmērs.

Or. de

Pamatojums

Nav zinātniski pamatotu pierādījumu, ka ļoti lieli brīdinājumi ar attēliem mazina smēķētāju
skaitu. Faktiski ir pierādīts, ka reglamentēts iepakojums, piemēram, palielināti brīdinājumi ar 
attēliem, nekādā mērā neietekmē cilvēku lēmumu smēķēt vai nesmēķēt.

Grozījums Nr. 135
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem. 
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 
paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Lai nodrošinātu, 
ka visi brīdinājumi par ietekmi uz veselību 
ir uzskatāmi un iedarbīgi, būtu jānosaka to 
procentuālā daļa uz ārējās virsmas.

Or. el

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāļauj izvēlēties, vai izmantot krāsu fotoattēlus. Turklāt noteikums attiecībā 
uz brīdinājuma par ietekmi uz veselību minimālo izmēru būtu jāaizstāj ar noteikumu par 
brīdinājuma procentuālo daļu uz ārējās virsmas. Ja šis pasākums tiks īstenots, tiks vienādots 
iepakojuma izmērs, forma un izskats, jo ierosinātos izmērus nav iespējams piemērot visiem 
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iepakojuma veidiem.

Grozījums Nr. 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem. 
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 

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

paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Pierādījumi arī 
liecina, ka lieli kombinēti brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību, kuros ir skaidri attēli 
un brīdinājuma teksti, ir iedarbīgāki par 
rakstiskiem brīdinājumiem. Šajā saistībā 
kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību būtu jāpadara obligāti visā 
Savienībā un jāizvieto uz būtiskām un 
redzamām iepakojuma virsmas daļām. Lai 
nodrošinātu, ka visi brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir uzskatāmi un 
iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais 
izmērs.

Or. en

Pamatojums

Skaidrs attēls un brīdinājuma teksts uz vienkārša, standartizēta iepakojuma varētu būt 
efektīvs un redzams visiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Turklāt vairāki pētījumi pierāda, ka 
vārdiski pamudinājumi atmest smēķēšanu 
ir efektīvi, ja tie vērsti uz smēķētāja “ego”, 
netieši aizskarot smēķētāju lepnumu un 
izvilinot emocionālu reakciju. Tāpēc jau 
esošos brīdinājuma tekstus varētu 
papildināt, piemēram, šādi brīdinājuma 
teksti: “Smēķēšana bojā ādu un paātrina 
krunku veidošanos,” “Smēķēšana mazina 
jūsu pievilcību,” “Nevienam nepatīk 
skūpsti ar cigarešu aromātu,” “Atmešana 
nepadara resnu — tā uzlabos jūsu dzīves 
kvalitāti” vai “Pīppauze nodara lielāku 
kaitējumu nekā stress, no kura vēlaties 
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atslābināties”.

Or. it

Grozījums Nr. 139
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis priekšlikums neuzlabo ne iekšējā tirgus darbību, nedz sabiedrības veselības aizsardzību. 
Turklāt nav droši apstiprināts, ka iepakojums vai izstrādājuma izskats ir izšķiroši faktori, kas
ietekmē lēmumu smēķēt. Tievo cigarešu aizliegums nesamazinās tabakas patēriņu, bet 
palielinās cigarešu kontrabandas apjomu un nodarīs nopietnu kaitējumu ekonomikai.
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Grozījums Nr. 140
Erminia Mazzoni

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Daži uzraksti uz tabakas izstrādājumu 
iepakojuma, piemēram, “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls” vai
“maigs”, vai nosaukumi, attēli un 
grafiskas vai citas zīmes, var maldināt 
patērētājus, liekot domāt, ka tie ir mazāk 
kaitīgi, tādējādi mudinot tos mainīt 
paradumus. Ne vien attiecīgo vielu 
daudzums izstrādājumā pirms lietošanas, 
bet arī smēķēšanas veids un atkarības 
pakāpe ietekmē ieelpojamo dūmu apjomu.
Šim aspektam ir lielāka nozīme nekā 
minētajiem tekstiem. Tas noteikti varētu 
mazināt šajā direktīvā noteikto 
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marķēšanas prasību nozīmi.

Or. it

Grozījums Nr. 141
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi varētu maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, noteiktā situācijā radot 
iespaidu, ka izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. 
Piemēram, tas attiecas uz dažiem 
uzrakstiem vai elementiem, (piem., “ar 
zemu darvas saturu”, “viegls”, “īpaši 
viegls”, “maigs”, “dabīgs”, “organisks”, 
“bez piedevām”, “bez aromatizētājiem”, 
“tievs”), nosaukumiem, attēliem un 
grafiskām vai citām zīmēm.

Or. de

Pamatojums

Šajā apsvērumā ietvertais patērētāja raksturojums ir vienpusīgs. Skaidrojuma trūkuma 
neattaisno tik lielus uzņēmēju brīvības ierobežojumus attiecībā uz izstrādājuma izskatu.
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Grozījums Nr. 142
Jarosław Kalinowski

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, 
“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, 
“bez aromatizētājiem”), nosaukumiem, 
attēliem un grafiskām vai citām zīmēm. 
Tas būtu jānovērš.

Or. pl

Pamatojums

Cigaretes ar raksturīgu aromātu un garšu ir ļoti iecienītas (t. i., tās veido būtisku tabakas 
izstrādājumu tirgus daļu) tikai dažās dalībvalstīs. Citās valstīs pēc tām ir ļoti niecīgs 
pieprasījums, bet dažās dalībvalstīs tās nelieto vispār. Tāpēc Komisijas ierosinātie noteikumi 
ietekmēs to dalībvalstu tirgus, kurās aromatizēto cigarešu patēriņš ir vislielākais, vienlaikus 
šie noteikumi faktiski neietekmēs citu dalībvalstu tirgus. Šie noteikumi ir nesamērīgi, tāpēc tie 
jāsvītro.
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Grozījums Nr. 143
Kristian Vigenin

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, 
“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, 
“bez aromatizētājiem”), nosaukumiem, 
attēliem un grafiskām vai citām zīmēm.

Arī atsevišķu cigarešu izskats var maldināt 
patērētājus, radot iespaidu, ka tās ir mazāk 
kaitīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu. 
Iepakojums un izstrādājumi var maldināt 
patērētājus, jo īpaši jauniešus, radot 
iespaidu, ka izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. 
Piemēram, tas attiecas uz dažiem 
uzrakstiem vai elementiem, (piem., “ar 
zemu darvas saturu”, “viegls”, “īpaši 
viegls”, “maigs”, “dabīgs”, “organisks”, 
“bez piedevām”, “bez aromatizētājiem”), 
nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai 
citām zīmēm. Arī atsevišķu cigarešu 
izskats var maldināt patērētājus, radot 
iespaidu, ka tās ir mazāk kaitīgas.

Or. cs

Grozījums Nr. 145
Eleni Theocharous

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\937809LV.doc 61/68 PE510.711v02-00

LV

izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, 
“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, 
“bez aromatizētājiem”, “tievs”), 
nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai 
citām zīmēm. Arī atsevišķu cigarešu 
izmērs un izskats var maldināt patērētājus, 
radot iespaidu, ka tās ir mazāk kaitīgas. 
Nesen veikts pētījums arī liecina, ka tievo 
cigarešu smēķētāji drīzāk ticētu tam, ka to 
izvēlētā cigarešu marka varētu būt mazāk 
kaitīga. Tas būtu jānovērš.

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

Arī atsevišķu cigarešu izskats varētu
maldināt patērētājus, radot iespaidu, ka tās 
ir mazāk kaitīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, 

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

“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, 
“bez aromatizētājiem”), nosaukumiem, 
attēliem un grafiskām vai citām zīmēm. Arī 
atsevišķu cigarešu izskats var maldināt 
patērētājus, radot iespaidu, ka tās ir mazāk 
kaitīgas.

Or. it

Pamatojums

Nav zinātniski pierādīts, ka tievas cigaretes maldina patērētājus. Šo cigarešu aizliegums 
nodarīs vairāk ļaunuma nekā labuma, jo patērētāji būs spiesti vērsties melnajā tirgū un 
tādējādi iegādāties viltotas cigaretes, kurām nav veiktas pārbaudes par ietekmi uz veselību —
šāda situācija acīmredzami nodarīs kaitējumu sabiedrības veselībai —, šāds aizliegums 
negatīvi ietekmēs arī nodarbinātību.

Grozījums Nr. 147
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, 
“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, 
“bez aromatizētājiem”, “tievs”), 
nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai 

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

atsevišķu cigarešu izmērs un izskats var 
maldināt patērētājus, radot iespaidu, ka tās 
ir mazāk kaitīgas. Komisija tiek mudināta 
veikt zinātnisku pētījumu par šo faktoru 
faktisko ietekmi uz tabakas patēriņu.

Or. pt

Grozījums Nr. 148
Sergej Kozlík

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Tievas cigaretes nav bīstamākas par citām; tikai to iepakojums var maldināt patērētājus. 
Tomēr, ja šādu izstrādājumu iepakojums atbildīs direktīvas noteikumiem, patērētāji vairs 
netiks maldināti.
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Grozījums Nr. 150
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 
elementiem uz iepakojuma, (piem., “ar 
zemu darvas saturu”, “viegls”, “īpaši 
viegls”, “maigs”, “dabīgs”, “organisks”, 
“bez piedevām”, “bez aromatizētājiem”), 
nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai
citām zīmēm.

Or. el

Pamatojums

Pašreizējie zinātniskie dati nepierāda, ka cigarešu diametram būtu tieša saikne ar 
smēķēšanas sākšanas vecumu vai ka tievas cigaretes ir pievilcīgākas par pārējām cigaretēm. 
Šāds aizliegums nepalielinās to cilvēku skaitu, kas atmet smēķēšanu; tiks panākts tikai tas, ka 
šie cilvēki vairs nelietos šīs kategorijas tabakas izstrādājumus.

Grozījums Nr. 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer
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Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Pielīdzināts 13. panta 2. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ir pierādīts, ka tabakas izstrādājumi
satur un sadegot izdala daudz kaitīgu 
vielu un zināmus, veselībai kaitīgus 
kancerogēnus. Zinātniskie pētījumi 
viennozīmīgi ir pierādījuši, ka pasīvā 
smēķēšana izraisa nāvi, slimības un 
invaliditāti un ka pasīvā smēķēšana īpaši 
apdraud nedzimušus bērnus un zīdaiņus. 
Tabakas dūmu ieelpošana cilvēkiem var 
izraisīt elpceļu slimības vai pasliktināt šo 
slimību norisi. Tādēļ brīdinājumos par 
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ietekmi uz veselību vajadzētu iekļaut arī 
brīdinājumus par pasīvās smēķēšanas 
kaitīgo ietekmi uz veselību.

Or. de

Pamatojums

Šis apsvērums ir iekļauts pašreizējā Direktīvā 2001/37/EK. Būtu vajadzīgi īpaši brīdinājumi 
ar attēliem un tekstu, kas norāda uz pasīvās smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz veselību.
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Direktīvas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Pētījumi ir pierādījuši, ka prečzīmes 
nosaukuma attēlojuma un iepakojuma 
krāsas standartizācija (vienkāršs 
iepakojums) mazina iepakojuma 
pievilcību un uzlabo brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību efektivitāti, tādējādi 
mazinot iesācēju smēķētāju skaitu un 
tabakas patēriņu. PKTK 11. un 13. panta 
īstenošanas pamatnostādnēs puses ir 
aicinātas apsvērt iespēju pieņemt prasības 
par vienkāršu iepakojumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tabakas iepakojumā ir nāvējošs produkts, tabakas iepakojumam nav jābūt pievilcīgam 
vai vilinošam. Gandrīz visur ir aizliegta tabakas reklāma, un tabakas iepakojumam arī būtu 
jāpiemēro šis aizliegums. Tas atbilst ieteikumiem PKTK pamatnostādnēs, un to ievieš vai 
paredz ieviest citas valstis visā pasaulē.


