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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu 
ražošanu, noformēšanu un pārdošanu
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0788),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7-0420/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Čehijas Deputātu palāta, Itālija Senāts, 
Zviedrijas Parlaments, Grieķijas Parlaments, Itālijas Deputātu palāta, Portugāles 
Parlaments, Rumānijas Deputātu palāta un Dānijas Parlaments un kurā apgalvots, ka 
tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Leģislatīvi pasākumi Savienības līmenī 
ir vajadzīgi arī, lai īstenotu PVO 
2003. gada maija Pamatkonvenciju par 
tabakas kontroli (turpmāk “PKTK”), kurai
Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir
pievienojušās. Īpaši būtisks ir tās 9. pants 
(tabakas izstrādājumu sastāva 
reglamentēšana), 10. pants (tabakas 
izstrādājumu informācijas izpaušanas 
reglamentēšana), 11. pants (tabakas 
izstrādājumu iepakojums un marķējums), 
13. pants (reklāma) un 15. pants 
(nelikumīga tabakas izstrādājumu 
tirdzniecība). PKTK noteikumu 
īstenošanas pamatnostādņu kopumu 
pieņēma vienprātīgi dažādās PKTK pušu 
konferencēs, saņemot Savienības un 
dalībvalstu atbalstu.

(7) Leģislatīvi pasākumi Savienības līmenī 
ir vajadzīgi arī, lai īstenotu nozīmīgo PVO 
2003. gada maija Pamatkonvenciju par 
tabakas kontroli (turpmāk “PKTK”). Visas 
dalībvalstis un pati Eiropas Savienība ir
parakstījusi un ratificējusi minēto 
konvenciju, un tāpēc atbilstoši 
starptautiskajām tiesībām uz tām attiecas 
PKTK noteikumi. Īpaši būtisks ir tās 
9. pants (tabakas izstrādājumu sastāva 
reglamentēšana), 10. pants (tabakas 
izstrādājumu informācijas izpaušanas 
reglamentēšana), 11. pants (tabakas 
izstrādājumu iepakojums un marķējums), 
13. pants (reklāma) un 15. pants 
(nelikumīga tabakas izstrādājumu 
tirdzniecība). PKTK noteikumu 
īstenošanas pamatnostādņu kopumu 
pieņēma vienprātīgi dažādās PKTK pušu 
konferencēs, saņemot Savienības un 
dalībvalstu atbalstu.

Or. en

Pamatojums

PVO PKTK ir pirmais starptautiskais līgums veselības jomā. Tā noteikumi ir juridiski saistoši 
dalībvalstīm tāpat kā, piemēram, PTO noteikumi.

Grozījums Nr. 2

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 

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

robežvērtības, ņemot vērā to toksicitāti un 
spēju izraisīt atkarību.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu tikai jāsamazina TNCO satura līmeņi un turpmāk visi citi noteiktie toksisko 
vai atkarību izraisošo vielu līmeņi saskaņā ar starptautisko standartu norādījumiem.

Grozījums Nr. 3

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 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. Komisijai 
būtu rūpīgi jāuzrauga ūdenspīpju tabakas 
lietošana jauniešu vidū, jo ir arvien vairāk 
pierādījumu par tās lietošanu ārpus 
tradicionālā gados vecāku lietotāju tirgus.

Or. en

Pamatojums

Ūdenspīpju lietošana bāros un naktsklubos kļūst arvien populārāka, un lietotāji ne vienmēr 
apzinās, ka šajās ūdenspīpēs parasti ir tabaka. Eirobarometra aptaujas liecina, ka jaunieši un 
studenti ūdenspīpes lieto vairāk nekā citas grupas.
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Grozījums Nr. 4

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 ilustratīvi un 
teksta 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.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ja izmantoti kombinēti brīdinājumi 
par ietekmi uz veselību, pārējai tabakas 
izstrādājumu iepakojuma daļai jābūt 
standartizētai un bez jebkādām firmas 
zīmēm, lai maksimāli palielinātu 
brīdinājuma par ietekmi uz veselību 
iedarbību. Pieredze liecina, ka 
standartizēts iepakojums ir īpaši efektīvs, 
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lai atturētu jauniešus no smēķēšanas 
uzsākšanas.

Or. en

Pamatojums

Standartizēts „standarta” iepakojums nav standarta — iepakojuma lielāko daļu aizņem lieli 
grafiski brīdinājumi par ietekmi uz veselību, un Austrālijā iepakojuma fons ir tumšs, pelēcīgi 
brūns. Četras dalībvalstis ir dažādos standarta iepakojuma apsvēršanas posmos (Apvienotā 
Karaliste, Beļģija, Somija un Francija). Pilnībā standartizēts iepakojums ir visefektīvākais 
veids, kā novērst šķēršļus tirdzniecībai vienotajā tirgū. Pilnībā standartizēts iepakojums ir arī 
vislabākā iespēja veselības aizsardzības ziņā: tas palielina brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību iedarbību uz tām personām, kas vēl nav sākušas smēķēt, un ir apliecinājis savu 
efektivitāti, atturot jauniešus jo īpaši no smēķēšanas uzsākšanas.

Grozījums Nr. 6

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) Būtu jānosaka minimālais izmērs 
visiem brīdinājumiem par ietekmi uz 
veselību, lai nodrošinātu to redzamību un 
efektivitāti, un iepakojuma atvēršanas 
mehānismam nekādi nevajadzētu bojāt 
brīdinājumus par ietekmi uz veselību.
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši prasībām PVO Protokolā par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības 
novēršanu unikālajiem identifikatoriem jābūt arī uz jebkāda ārējā iepakojuma (t. i., paletes, 
kastes, bloki u. c.). Unikālajiem identifikatoriem uz ārējā iepakojuma un uz iekšējā 
iepakojuma vienībām jābūt saistītiem, lai iestādes zinātu, kas atrodas paletē, kastē vai blokā.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana 
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un 
jo īpaši šīs direktīvas prasībām. Kopīgi 
noteikumi par paziņošanas sistēmu ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā 
īstenots šīs direktīvas potenciāls. Šajā 
direktīvā paredzētais noteikums par 
tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas paziņošanu būtu jāpiemēro 
neatkarīgi no paziņošanas procedūras, 
kas noteikta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 8. jūnija 
Direktīvā 200/31/EK par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem. Tabakas
izstrādājumu tālpārdošanas darījumi 
starp uzņēmumiem un patērētājiem ir 
sīkāk reglamentēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1997. gada 20. maija 
Direktīvā 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances 
līgumiem, kura no 2014. gada 13. jūnija 
tiks aizstāta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra 
Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju 
tiesībām.

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana būtu 
jāaizliedz, jo tā atvieglo jauniešu piekļuvi 
tabakas izstrādājumiem un rada risku 
mazināt atbilstību šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ietekmes novērtējumā secināts, ka pārrobežu tirdzniecību internetā galvenokārt 
rosina 1) zemāku cenu piedāvājums par nelikumīgiem/kontrabandas izstrādājumiem vai 2) 
valsts nodokļu režīmu atšķirību nelikumīga izmantošana. Tas rada konkurences 
izkropļojumus, jo tradicionālajiem mazumtirgotājiem — jo īpaši tajās dalībvalstīs 
reģistrētajiem, kurās ir augsti nodokļi, — jākonkurē ar (galvenokārt) nelikumīgo interneta
mazumtirgotāju piedāvātajām zemākajām cenām.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Vairākās dalībvalstīs vēl arvien ir 
novērojama brīva tabakas izstrādājumu 
izplatīšana, izmantojot tiešsaistes 
mazumtirdzniecības punktus un 
sabiedriskās vietas. Šī prakse būtu 
jāaizliedz, ņemot vērā to, ka tās mērķis ir 
jaunieši un ka tā var piesaistīt jaunus 
smēķētājus.

Or. en

Pamatojums

Cigarešu bezmaksas izplatīšana reklāmas nolūkos naktsklubos, pludmalēs un citur ir vērsta 
uz jauniešiem un nav attaisnojama.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt 
mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to 
patēriņš būtu jāierobežo. Tādēļ ir svarīgi uz 
visiem jaunieviestajiem tabakas 
izstrādājumiem attiecināt iepriekšējas 
atļaujas izsniegšanu. Būtu jānosaka, ka
ražotājiem un importētājiem ir pienākums 
pieprasīt tirdzniecības atļauju 
jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Tabakas izstrādājumi ir ļoti kaitīgi sabiedrības veselībai, un tos nevajadzētu laist tirgū bez 
iepriekšējas valsts iestāžu atļaujas.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo īpaši 
attiecībā uz sastāvdaļu ziņošanas formātu, 
tādu izstrādājumu noteikšanu, kam piemīt 
raksturīgi aromāti, paaugstināta toksicitāte 
un spēja izraisīt atkarību, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pamatojums

Detalizētu informāciju par to, vai un kā izveidot neatkarīgas pārbaudes grupas, kas nosaka, 
vai tabakas izstrādājumam piemīt raksturīgs aromāts, būtu atbilstošāk paredzēt deleģētajos 
aktos, nevis īstenošanas aktos.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai šī direktīva darbotos pilnībā un 
neatpaliktu no tehniskās un zinātnes 
attīstības un starptautiskajām norisēm 
tabakas ražošanas, patēriņa un regulējuma 
jomā, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai, jo 

(38) Lai šī direktīva darbotos pilnībā un 
neatpaliktu no tehniskās un zinātnes 
attīstības un starptautiskajām norisēm 
tabakas ražošanas, patēriņa un regulējuma 
jomā, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai, jo 
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īpaši attiecībā uz emisiju maksimālā satura 
un tā mērīšanas metožu noteikšanu, tādu 
sastāvdaļu maksimālā līmeņa noteikšanu, 
kas palielina toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību vai piesaistīt, brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru 
un drošības elementu izmantošanu 
marķējumā un uz iepakojuma, datu 
glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām 
personām iekļaujamo pamatelementu 
noteikšanu un dažu tādu atbrīvojumu 
pārskatīšanu, kas piešķirti tabakas 
izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, tinamās 
tabakas un bezdūmu tabakas izstrādājumi, 
un nikotīna līmeņa pārskatīšanu attiecībā 
uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas 
apspriedes, tostarp ekspertu līmenī.
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgie 
dokumenti vienlaicīgi, laikus un pienācīgā 
kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

īpaši attiecībā uz emisiju maksimālā satura 
un tā mērīšanas metožu noteikšanu, tādu 
sastāvdaļu maksimālā līmeņa noteikšanu, 
kas palielina toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību vai piesaistīt, metodēm, lai 
noteiktu, vai tabakas izstrādājumam ir 
raksturīgs aromāts, brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru 
un drošības elementu izmantošanu 
marķējumā un uz iepakojuma, datu 
glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām 
personām iekļaujamo pamatelementu 
noteikšanu un dažu tādu atbrīvojumu 
pārskatīšanu, kas piešķirti tabakas 
izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, tinamās 
tabakas un bezdūmu tabakas izstrādājumi, 
un nikotīna līmeņa pārskatīšanu attiecībā 
uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas 
apspriedes, tostarp ekspertu līmenī.
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgie 
dokumenti vienlaicīgi, laikus un pienācīgā 
kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Sk. 37. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, uzskata 
par nepieciešamu paturēt spēkā stingrākus 
valsts noteikumus saistībā ar aspektiem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, tai būtu jāļauj 
to darīt attiecībā gan visiem

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

importētiem izstrādājumiem. Dalībvalstij 
vajadzētu būt iespējai ieviest stingrākus 
noteikumus, kas vienlīdzīgi attiecas uz 
vietējiem un importētiem izstrādājumiem, 
pamatojoties uz konkrēto situāciju 
attiecīgajā dalībvalstī un ar nosacījumu, ka 
noteikumi ir pamatoti ar nepieciešamību 
aizsargāt sabiedrības veselību. Stingrāku 
valsts noteikumu piemērošanu vajadzētu 
atļaut tikai tad, ja tie ir vajadzīgi un 
samērīgi un neietver patvaļīgu 
diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm. Stingrāki 
valsts noteikumi ir iepriekš jāpaziņo 
Komisijai un jāsaņem tās apstiprinājums, 
ņemot vērā augsto veselības aizsardzības 
līmeni, kas panākts ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka dalībvalstis var brīvi saglabāt spēkā vai ieviest stigrākus valsts noteikumus 
jomās, uz ko attiecas šī direktīva, ciktāl tie ir atbilstoši pamatoti un apstiprināti. Šie 
stingrākie noteikumi būtu jāattiecina arī uz importētajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus, ko 
saistībā ar aspektiem, uz kuriem neattiecas 
šī direktīva, vienādi piemēro visiem
izstrādājumiem, ar nosacījumu, ka tie ir 
saderīgi ar Līgumu un netraucē šīs 
direktīvas pilnīgu piemērošanu. Attiecīgi 
dalībvalstis varētu, piemēram, saglabāt vai 
ieviest noteikumus, kas nodrošina tabakas 
izstrādājumu iepakojuma standartizāciju 
(tostarp krāsas un fontu), ar nosacījumu, ka 
šie noteikumi ir saderīgi ar Līgumu un ar 
PTO noteiktajiem pienākumiem un 
neietekmē šīs direktīvas pilnīgu 

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

noteiktajiem pienākumiem un neietekmē 
šīs direktīvas pilnīgu piemērošanu. Par 
tehniskiem noteikumiem ir iepriekš 
jāpaziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvu 98/34/EK, kas nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu, un Informācijas 
sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka dalībvalstis var brīvi saglabāt spēkā vai ieviest stigrākus valsts noteikumus 
arī jomās, uz ko šī direktīva neattiecas, ciktāl tie ir atbilstoši pamatoti. Šie stingrākie 
noteikumi būtu jāattiecina arī uz importētajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanu;

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas aizliegumu;

Or. en

Pamatojums

Sk. 16. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ziņošanas pienākumu attiecībā uz 
jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem;

e) pirmstirdzniecības atļaujas pienākumu 
attiecībā uz jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem;

Or. en
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Pamatojums

Sk. 17. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – beigu daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lai sekmētu tabakas un saistīto 
izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, par 
pamatu pieņemot augstu veselības 
aizsardzības līmeni.

lai atbilstu PVO Pamatkonvencijas par 
tabakas kontroli saistībām un lai sekmētu 
tabakas un saistīto izstrādājumu iekšējā 
tirgus darbību, par pamatu pieņemot augstu 
veselības aizsardzības līmeni, jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir saskaņot tiesību aktus, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību. Taču, 
izvēloties saskaņošanas virzienu, izšķirošs faktors ir bijis nodrošināt augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, īpaši attiecībā uz jauniešiem, un īstenot starptautiski 
saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijai turpmāk būtu tikai jāsamazina TNCO satura līmeņi saskaņā ar starptautisko 
standartu norādījumiem.
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijai turpmāk būtu tikai jāsamazina visi citi noteiktie toksisko vai atkarību izraisošo 
vielu līmeņi saskaņā ar starptautisko standartu norādījumiem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
saturu cigaretēs mēra, pamatojoties uz ISO 
standartu 4387 attiecībā uz darvu, 
10315 attiecībā uz nikotīnu un 
8454 attiecībā uz oglekļa monoksīdu.

1. Darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
saturu cigaretēs mēra, pamatojoties uz ISO 
standartu 4387 attiecībā uz darvu, 
10315 attiecībā uz nikotīnu un 
8454 attiecībā uz oglekļa monoksīdu.

Darvas un nikotīna satura norāžu pareizību 
pārbauda saskaņā ar ISO standartu 8243.

Darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda
satura norāžu pareizību pārbauda saskaņā 
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ar ISO standartu 8243.

Or. en

Pamatojums

Šis starptautiskais standarts jau tiek izmantots, lai mērītu oglekļa monoksīda rādītāju 
precizitāti.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta īpašā tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama plašai sabiedrībai. To darot, 
dalībvalstis pilnībā ņem vērā 
nepieciešamību aizsargāt informāciju, kas 
uzskatāma par komercnoslēpumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta tīmekļa vietnē, kas ir pieejama 
plašai sabiedrībai. To darot, dalībvalstis 
pilnībā ņem vērā nepieciešamību aizsargāt 
informāciju, kas uzskatāma par 
komercnoslēpumu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau ir īpašas tīmekļa vietnes tabakas kontroles jomā. Šajā grozījumā 
precizēts, ka tām nav jāizveido pilnīgi jauna tīmekļa vietne.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa ražotājiem un 
importētājiem atklāt savus reklāmas, 
noieta veicināšanas un sponsorēšanas 
izdevumus katrā dalībvalstī ik gadu, sākot 
ar pilno kalendāro gadu pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā.

Or. en



PE508.085v03-00 20/46 PR\932973LV.doc

LV

Pamatojums

Atbilstoši PVO PKTK 13. panta prasībām. Šis rādītājs pašlaik nav pieejams par ES.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija analizē visu informāciju, kas 
darīta pieejama atbilstoši šim pantam (jo 
īpaši informāciju par sastāvdaļu spēju 
izraisīt atkarību un toksicitāti, tirgus 
pētījumiem un tirdzniecības datiem), un 
sagatavo regulāru ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, apkopojot 
galvenos secinājumus.

Or. en

Pamatojums

Šī būs pirmā reize, kad liela daļa šīs informācijas būs darīta pieejama regulatoriem. Būtu 
lietderīgi veikt analīzi gadījumā, ja ir iespējams gūt pieredzi attiecībā uz turpmāko tabakas 
kontroles politiku.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstu iekasētās maksas, ja tādas 
ir, par tādas informācijas saņemšanu, 
uzglabāšanu, izmantošanu, analizēšanu un 
publicēšanu, kas iesniegta saskaņā ar šo 
pantu, nepārsniedz ar minētajām 
darbībām saistītās izmaksas.

6. Dalībvalstis var iekasēt samērīgu 
maksu par tādas informācijas saņemšanu, 
uzglabāšanu, izmantošanu, analizēšanu un 
publicēšanu, kas iesniegta saskaņā ar šo 
pantu.

Or. en

Pamatojums

Šeit norādītajai maksas prasībai jābūt saderīgai ar 17. panta prasībām.
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, 
izmantojot īstenošanas aktus, nosaka, vai 
uz tabakas izstrādājumu attiecas 1. punkts 
un tas tādējādi ir aizliedzams vienotajā 
tirgū. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka, pieņemot īstenošanas aktu, Komisija paplašina konkrēta izstrādājuma 
aizliegumu uz pārējo vienotā tirgus daļu.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
nosaka sīki izstrādātus kritērijus un
procedūras, kuras piemēro, lai noteiktu, 
vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 
1. punkts. Minētos deleģētos aktus pieņem 
saskaņā ar 22. pantā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Detalizētu informāciju par to, vai un kā izveidot neatkarīgas pārbaudes grupas, kas nosaka, 
vai tabakas izstrādājumam piemīt raksturīgs aromāts, būtu atbilstošāk paredzēt deleģētajos 
aktos, nevis īstenošanas aktos.
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis, pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem, aizliedz laist 
tirgū tabakas izstrādājumus, kuri satur 
piedevas tādā daudzumā, ka šo 
izstrādājumu lietošanas laikā būtiski
palielinās tabakas izstrādājuma toksiskā vai 
atkarību izraisošā ietekme.

7. Dalībvalstis, pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem, aizliedz laist 
tirgū tabakas izstrādājumus, kuri satur 
piedevas tādā daudzumā, ka šo 
izstrādājumu lietošanas laikā palielinās 
tabakas izstrādājuma toksiskā vai atkarību 
izraisošā ietekme.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, 
izmantojot īstenošanas aktu, nosaka, vai uz 
tabakas izstrādājumu attiecas 7. punkts.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 21. pantā, 
un to pamatā ir jaunākie zinātniskie 
pierādījumi.

8. Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, 
izmantojot īstenošanas aktu, nosaka, vai uz 
tabakas izstrādājumu attiecas 7. punkts un
tas tādējādi ir aizliedzams vienotajā tirgū.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 21. pantā, 
un to pamatā ir jaunākie zinātniskie 
pierādījumi.

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka, pieņemot īstenošanas aktu, Komisija paplašina konkrēta izstrādājuma 
aizliegumu uz pārējo vienotā tirgus daļu.
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka, laižot 
tabakas izstrādājumu tirgū, brīdinājumi 
par ietekmi uz veselību, kas atrodas uz 
iepakojuma vienības galvenās virsmas vai
jebkāda ārējā iepakojuma ir pilnībā 
redzami, tostarp tie nav daļēji vai pilnīgi 
noslēpti vai pārtraukti, izmantojot 
apvalkus, maisiņus, apvākojumus, kastītes 
vai citus līdzekļus.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka brīdinājumi 
par ietekmi uz veselību, kas atrodas uz 
iepakojuma vienības galvenās virsmas un
jebkāda ārējā iepakojuma ir pilnībā 
redzami, un pieņem nepieciešamos 
noteikumus, lai novērstu, ka tirgū tiek 
laisti jebkāda veida apvalki, maisiņi, 
apvākojumi, kastītes vai citi līdzekļi, kas 
daļēji vai pilnībā noslēpj vai aizsedz 
brīdinājumus par ietekmi uz veselību.

Or. en

Pamatojums

Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka brīdinājumi par ietekmi uz veselību sabiedrībai ir 
skaidri redzami.
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sastāv no rakstiska brīdinājuma, kas 
norādīts šīs direktīvas I pielikuma sarakstā, 
un attiecīgi krāsaini fotoattēli, kas iekļauti 
attēlu galerijā;

a) sastāv no rakstiska brīdinājuma, kas 
norādīts šīs direktīvas I pielikuma sarakstā, 
un attiecīgi krāsaini fotoattēli, kas iekļauti 
attēlu galerijā Ia pielikumā;

Or. en

Pamatojums

Izstrādes procesā pieļauta izlaiduma labojums.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību iedala trijos komplektos, kas katru 
gadu rotācijas kārtībā tiek mainīti.
Dalībvalstis nodrošina, lai katrs 
kombinētais brīdinājums par ietekmi uz 
veselību uz visām izstrādājumu markām 
būtu attēlots pēc iespējas vienlīdzīgā 
skaitā.

2. Kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību iedala trijos komplektos, kas katru 
gadu rotācijas kārtībā tiek mainīti.
Dalībvalstis nodrošina, lai katrs 
kombinētais brīdinājums par ietekmi uz 
veselību, kas pieejams lietošanai ikvienā 
gadā, uz visām izstrādājumu markām būtu 
attēlots pēc iespējas vienlīdzīgā skaitā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka katram no četrpadsmit kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, 
kas pieejami lietošanai konkrētā gadā, būtu jāparādās, cik iespējams vienlīdzīgi, uz katras 
cigarešu un tinamās tabakas markas.
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visas iepakojuma vienības virsmas un 
visus cigarešu un tinamās tabakas ārējos 
iepakojumus, uz ko neattiecas šīs 
direktīvas noteikumi, standartizē šādi:
a) nav norādīta preču zīme vai jebkāda 
cita zīme, izņemot tabakas izstrādājumu 
tirdzniecības nosaukumu un jebkādu 
varianta nosaukumu;
b) tirdzniecības nosaukums un jebkāds 
varianta nosaukums:
i) nav attēlots vairāk par vienu reizi uz 
jebkuras vienas virsmas;
ii) attēlots horizontāli zem kombinētā 
brīdinājuma par ietekmi uz veselību un 
vienā virzienā ar to tā laukuma centrā, 
kas paliek uz iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
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aizmugurējās virsmas;
iii) atbilst sīkāk izklāstītajiem 
noteikumiem, kas norādīti 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Standartizēts „standarta” iepakojums nav standarta — iepakojuma lielāko daļu aizņem lieli 
grafiski brīdinājumi par ietekmi uz veselību, un Austrālijā iepakojuma fons ir tumšs, pelēcīgi 
brūns. Četras dalībvalstis ir dažādos standarta iepakojuma apsvēršanas posmos (Apvienotā 
Karaliste, Beļģija, Somija un Francija). Pilnībā standartizēts iepakojums ir visefektīvākais 
veids, kā novērst šķēršļus tirdzniecībai vienotajā tirgū. Pilnībā standartizēts iepakojums ir arī 
vislabākā iespēja veselības aizsardzības ziņā: tas palielina brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību iedarbību uz tām personām, kas vēl nav sākušas smēķēt, un ir apliecinājis savu 
efektivitāti, atturot jauniešus jo īpaši no smēķēšanas uzsākšanas.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Uz paša tabakas izstrādājuma nav 
attēlota ne preču zīme, ne jebkāda cita 
zīme.

Or. en

Pamatojums

Uz atsevišķajām cigaretēm nevajadzētu atļaut attēlot firmas zīmes vai citus zīmējumus 
(piemēram, ziedu dekorācijas).

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai paredzētu 
sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai paredzētu 
sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu, lielumu un



PR\932973LV.doc 27/46 PE508.085v03-00

LV

ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas.

fona krāsu, kā arī tirdzniecības 
nosaukumam un jebkādam varianta 
nosaukumam piemērojamo fonta veidu 
un izmēru.

Or. en

Pamatojums

Standartizēts „standarta” iepakojums nav standarta — iepakojuma lielāko daļu aizņem lieli 
grafiski brīdinājumi par ietekmi uz veselību, un Austrālijā iepakojuma fons ir tumšs, pelēcīgi 
brūns. Četras dalībvalstis ir dažādos standarta iepakojuma apsvēršanas posmos (Apvienotā 
Karaliste, Beļģija, Somija un Francija). Pilnībā standartizēts iepakojums ir visefektīvākais 
veids, kā novērst šķēršļus tirdzniecībai vienotajā tirgū. Pilnībā standartizēts iepakojums ir arī 
vislabākā iespēja veselības aizsardzības ziņā: tas palielina brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību iedarbību uz tām personām, kas vēl nav sākušas smēķēt, un ir apliecinājis savu 
efektivitāti, atturot jauniešus jo īpaši no smēķēšanas uzsākšanas.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai visas tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienības, ko laiž 
tirgū, būtu marķētas ar unikālu 
identifikatoru. Lai nodrošinātu to 
veselumu, unikālie identifikatori ir 
drukāti/piestiprināti tā, ka tos nevar 
noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt 
vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu 
markas un cenu zīmes vai atverot 
iepakojumu. Attiecībā uz izstrādājumiem, 
kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā 
paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem 
izstrādājumiem, kuri ir paredzēti 
Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai visas tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienības un 
jebkāds ārējais iepakojums, ko laiž tirgū, 
būtu marķēts ar unikālu identifikatoru. Lai 
nodrošinātu to veselumu, unikālie 
identifikatori ir drukāti/piestiprināti tā, ka 
tos nevar noņemt, izdzēst un nekādā veidā 
noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot 
nodokļu markas un cenu zīmes vai atverot
iepakojumu. Attiecībā uz izstrādājumiem, 
kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā 
paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem 
izstrādājumiem, kuri ir paredzēti 
Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši prasībām PTO Protokolā par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības 
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novēršanu unikālajiem identifikatoriem jābūt arī uz jebkāda ārējā iepakojuma (t. i., paletes, 
kastes, bloki u. c.). Unikālajiem identifikatoriem uz ārējā iepakojuma un uz iekšējā 
iepakojuma vienībām jābūt saistītiem, lai iestādes zinātu, kas atrodas paletē, kastē vai blokā.
Būtu jāreģistrē visi pārsaiņošanas gadījumi.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka iepakojuma 
vienību unikālie identifikatori ir saistīti ar 
ārējā iepakojuma unikālajiem 
identifikatoriem. Jebkādas sasaistes 
izmaiņas starp iepakojuma vienībām un 
ārējo iepakojumu reģistrē 6. punktā 
minētajā datu bāzē.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši prasībām PTO Protokolā par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības 
novēršanu unikālajiem identifikatoriem jābūt arī uz jebkāda ārējā iepakojuma (t. i., paletes, 
kastes, bloki u. c.). Unikālajiem identifikatoriem uz ārējā iepakojuma un uz iekšējā 
iepakojuma vienībām jābūt saistītiem, lai iestādes zinātu, kas atrodas paletē, kastē vai blokā.
Būtu jāreģistrē visi pārsaiņošanas gadījumi.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi tabakas 
izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītie 
ekonomikas dalībnieki no ražotāja līdz 
pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms 
pirmā mazumtirdzniecības punkta, reģistrē 
visas to turēšanā nonākušās iepakojuma 
vienības, kā arī visus starpposma 
pārvadājumus un brīdi, kad tās nonāk pie 
cita turētāja. Šo pienākumu var izpildīt, 
reģistrējot šo informāciju apkopotā veidā, 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi tabakas 
izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītie 
ekonomikas dalībnieki no ražotāja līdz 
pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms 
pirmā mazumtirdzniecības punkta, reģistrē 
visas to turēšanā nonākušās iepakojuma 
vienības un ārējo iepakojumu, kā arī visus 
starpposma pārvadājumus un brīdi, kad tās 
nonāk pie cita turētāja, un nosūta šos 
datus elektroniski uz datu glabātuvi 



PR\932973LV.doc 29/46 PE508.085v03-00

LV

piemēram, uz ārējā iepakojuma, ar 
nosacījumu, ka iepakojuma vienību 
uzraudzība un izsekošana joprojām ir 
iespējama.

saskaņā ar 6. punktu. Šo pienākumu var 
izpildīt, reģistrējot šo informāciju apkopotā 
veidā, piemēram, uz ārējā iepakojuma, ar 
nosacījumu, ka iepakojuma vienību 
uzraudzība un izsekošana joprojām ir 
iespējama.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši prasībām PTO Protokolā par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības 
novēršanu unikālajiem identifikatoriem jābūt arī uz jebkāda ārējā iepakojuma (t. i., paletes, 
kastes, bloki u. c.). Unikālajiem identifikatoriem uz ārējā iepakojuma un uz iekšējā 
iepakojuma vienībām jābūt saistītiem, lai iestādes zinātu, kas atrodas paletē, kastē vai blokā.
Būtu jāreģistrē visi pārsaiņošanas gadījumi.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji slēgtu 
līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām 
trešām personām, kas nodrošina datu 
glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar attiecīgo 
ražotāju vai importētāju saistīti dati. Datu 
glabātuve fiziski atrodas Savienības 
teritorijā. Trešās personas piemērotību, it 
īpaši tās neatkarību un tehniskās spējas, kā 
arī līgumu apstiprina un pārrauga ārējs 
revidents, kuru izvirza un kuram samaksu 
nodrošina tabakas izstrādājumu ražotājs, un 
kuru apstiprina Komisija. Dalībvalstis 
garantē pilnīgu pārredzamību un nodrošina 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un neatkarīgajai trešai personai 
pastāvīgu piekļuvi datu glabātuvei.
Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
vai Komisija šo informāciju var padarīt 
pieejamu ražotājiem vai importētājiem ar 
nosacījumu, ka sensitīva 
komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts un 

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji slēgtu 
līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām 
trešām personām, kas nodrošina datu 
glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar attiecīgo 
ražotāju vai importētāju saistīti dati. Datu 
glabātuve fiziski atrodas Savienības 
teritorijā. Uz neatkarīgu trešo pusi 
neattiecas tabakas ražošanas nozares un 
citu saistīto nozaru komerciālās un citas 
likumīgās intereses. Trešās personas 
piemērotību, it īpaši tās neatkarību un 
tehniskās spējas, kā arī līgumu apstiprina 
un pārrauga Komisija, kurai palīdz 
neatkarīgs ārējs revidents, kuram samaksu 
nodrošina tabakas izstrādājumu ražotājs, un 
kuru apstiprina Komisija. Dalībvalstis 
garantē pilnīgu pārredzamību un nodrošina 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un neatkarīgajai trešai personai 
pastāvīgu piekļuvi datu glabātuvei.
Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
vai Komisija šo informāciju var padarīt 
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Savienības tiesību aktiem. pieejamu ražotājiem vai importētājiem ar 
nosacījumu, ka sensitīva 
komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ugunsmūri starp datu uzglabāšanas organizāciju un tabakas ražošanas 
nozari un lai nodrošinātu datu uzglabāšanas organizācijas pilnīgu neatkarību, jāievieš 
papildu drošība.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis pieprasa, lai papildus 
unikālajam identifikatoram uz visām 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām, ko laiž tirgū, būtu redzams
vismaz 1 cm² liels drošības elements, kas 
drošs pret viltojumiem un ir drukāts vai 
piestiprināts tā, lai to nevarētu izdzēst un 
nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp 
izmantojot nodokļu markas un cenu zīmes 
vai citus tiesību aktos paredzētus 
elementus.

8. Dalībvalstis pieprasa, lai papildus 
unikālajam identifikatoram uz visām 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām, ko laiž tirgū, būtu vismaz 1 cm² 
liels redzams un neredzams drošības 
elements, kas drošs pret viltojumiem un ir 
drukāts vai piestiprināts tā, lai to nevarētu 
izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai 
pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu 
markas un cenu zīmes vai citus tiesību 
aktos paredzētus elementus.

Or. en

Pamatojums

Neredzami drošības elementi apgrūtinātu izstrādājumu kontrabandu. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka neredzamus elementus varētu pārbaudīt tikai ierēdņi, drošības elementam jāietver gan 
redzamas, gan neredzamas daļas, līdzīgi sistēmām, ko izmanto uz cigaretēm Apvienotajā 
Karalistē, Turcijā, Brazīlijā un Malaizijā.
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Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis aizliedz to teritorijā 
reģistrētajiem mazumtirdzniecības 
punktiem iesaistīties pārrobežu 
tālpārdošanā.

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;
b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;
c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

Or. en

Pamatojums

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis aizliedz to teritorijā 
reģistrētajiem mazumtirdzniecības 
punktiem izplatīt bezmaksas tabakas 
izstrādājumus vai tabakas izstrādājumus 
ar atlaidēm, izmantojot pārrobežu 
tālpārdošanas kanālus vai jebkādus citus 
kanālus.

Or. en

Pamatojums

Cigarešu bezmaksas izplatīšana reklāmas nolūkos naktsklubos, pludmalēs un citur ir vērsta 
uz jauniešiem un nav attaisnojama.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
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tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
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with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Pirmstirdzniecības atļaujas izsniegšana
jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem

Or. en

Pamatojums

Regulatoriem vajadzības gadījumā jābūt iespējai novērst nākotnē jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
17. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Dalībvalstis sniedz iepriekšēju atļauju 
jebkādu jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu laišanai tirgū. Šajā nolūkā 
dalībvalstis ievieš atļauju izsniegšanas 
sistēmu un iekasē samērīgu maksu.

Or. en

Pamatojums

Regulatoriem vajadzības gadījumā jābūt iespējai novērst nākotnē jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
iesniedz pieteikumu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm par visiem 
jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, ko 
tie plāno laist attiecīgo dalībvalstu tirgū. Šo 
pieteikumu iesniedz elektroniskā formā, un 
tajā ietver attiecīgā izstrādājuma sīku 
aprakstu, kā arī informāciju par 
sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas 
iesniedz pieteikumu par tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanu jaunieviestam
tabakas izstrādājumam, attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm sniedz arī:

Or. en

Pamatojums

Regulatoriem vajadzības gadījumā jābūt iespējai novērst nākotnē jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 

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

saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Pamatojums

Regulatoriem vajadzības gadījumā jābūt iespējai novērst nākotnē jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
šādu sankciju piemērošanu. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
preventīvas.

3. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
šādu sankciju piemērošanu. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
preventīvas. Jebkādas finanšu sankcijas, 
ko piemēro par tīšiem pārkāpumiem, 
atbilst ekonomiskajām priekšrocībām, ko 
mēģināts panākt ar pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Finanšu sankcijām jābūt vismaz līdzvērtīgām iegūtajam labumam. Šis princips ir ietverts 
tiesību aktu priekšlikumos citās jomās, piemēram, kuģu pārstrādes jomā, un pārskatot 
oficiālos kontroles tiesību aktus zirgu gaļas skandāla kontekstā.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jaunieviesto tabakas izstrādājumu 
mtirgus attīstībai, cita starpā, ņemot vērā 

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

17. pantu izsniegtās atļaujas;

Or. en

Pamatojums

Sk. 17. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tomēr dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, var 
paturēt spēkā stingrākus valsts noteikumus, 
kas attiecas uz šīs direktīvas tvērumā 
esošām jomām. Dalībvalsts var ieviest arī 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 
konkrēto situāciju attiecīgajā dalībvalstī, un 
ar nosacījumu, ka noteikumi ir pamatoti ar 
nepieciešamību aizsargāt sabiedrības 
veselību. Šādus valsts noteikumus piemēro 
visiem izstrādājumiem vienādi, tostarp 
izstrādājumiem, kas importēti no citas 
dalībvalsts vai trešās valsts. Tos paziņo 
Komisijai kopā ar apsvērumiem, kuru dēļ 
tie saglabāti vai ieviesti. Komisija sešu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
apstiprina vai noraida šos noteikumus, 
pirms tam pārbaudot, vai šie noteikumi ir 
pamatoti, vajadzīgi un samērīgi to mērķim 
un neietver patvaļīgu diskrimināciju vai 
slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp 
dalībvalstīm; pārbaudē tiek ņemts vērā 
augstais veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu. Ja šajā laikposmā 
Komisija lēmumu nav pieņēmusi, valsts 
noteikumus uzskata par apstiprinātiem.

Or. en
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Pamatojums

Precizējums — ja dalībvalstis nolemj saglabāt spēkā vai ieviest stingrākus valsts noteikumus, 
šie noteikumi būtu jāattiecina arī uz importētajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt vai 
ieviest valsts noteikumus par aspektiem, 
kas nav reglamentēti ar šo direktīvu. Šiem 
valsts noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar 
vispārsvarīgiem iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm, un tiem jābūt 
vajadzīgiem un samērīgiem ar to mērķi.
Tos piemēro visiem izstrādājumiem 
vienādi, tostarp izstrādājumiem, kas 
importēti no citas dalībvalsts vai trešās 
valsts, tie nedrīkst ietvert patvaļīgu 
diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un tie 
nedrīkst apdraudēt šīs direktīvas pilnīgu 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums — ja dalībvalstis nolemj saglabāt spēkā vai ieviest stingrākus valsts noteikumus, 
šie noteikumi būtu jāattiecina arī uz importētajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
26. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tabakas izstrādājumus; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Pašsaprotams.
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PASKAIDROJUMS

Pagājuši jau gandrīz divpadsmit gadi, kopš ES pieņēmusi spēkā esošo Tabakas izstrādājumu 
direktīvu. Ar direktīvu tika ieviesta virkne tabakas kontroles pasākumu, tostarp:

 aizliegums izmantot tādus terminus kā „maigs” vai „viegls”, kas varētu radīt 
smēķētājiem maldīgu pārliecību, ka kāds izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi;

 darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda (TNCO) maksimālais saturs;
 ziņošanas prasības par sastāvdaļām;
 brīdinājumu par ietekmi uz veselību minimālais izmērs uz visiem tabakas 

izstrādājumiem, izņemot bezdūmu tabakas izstrādājumus, kuriem jāpievieno vispārējs 
brīdinājums par ietekmi uz veselību;

 vienotu ilustratīvo brīdinājumu kopums, ko dalībvalstis var izvēlēties izmantot uz 
iepakojumiem.

Spēkā esošo direktīvu tabakas izstrādājumu ražotāji apstrīdēja tiesā, taču tiesas apstiprināja 
direktīvas likumīgumu.

Smēķēšana un veselība: izaicinājums atturēt no smēķēšanas gados jaunus smēķētājus

Pēc divpadsmit gadiem smēķēšana vēl arvien ir galvenais to nāves gadījumu cēlonis ES, 
kurus varēja aiztaupīt, un ik gadu tā paņem apmēram 700 000 cilvēku dzīvību. Gadu gaitā 
veiktajiem smēķēšanas samazināšanas pasākumiem ir bijusi iedarbība: pēdējā desmitgadē 
smēķētāju skaits ES ir samazinājies no gandrīz 40 % ES 15 dalībvalstīs 2002. gadā līdz 28 % 
ES 27 dalībvalstīs 2012. gadā.

Tomēr izplatības radītāji jauniešu vidū (15–25 gadi) 29 % apjomā ir augstāki nekā attiecībā uz 
iedzīvotājiem kopumā. Zināms, ka smēķēt sāk bērni, nevis pieaugušie: 70 % smēķētāju uzsāk 
smēķēšanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, daudzi vēl agrāk. Jaunākais PVO apsekojums 
par smēķēšanas tendencēm piecpadsmitgadīgo jauniešu vidū atklāj pat vēl satraucošāku 
tendenci: lai gan laikposmā no 2001. līdz 2005. gadam smēķēšanas tendences samazinājās 
lielākajā daļā valstu, jaunākajā apsekojuma laikposmā, no 2005. līdz 2010. gadam, 
smēķēšanas izplatība zēniem palielinājās 14 valstīs un meitenēm — 9 valstīs. Tātad jaunajā 
TID projektā Eiropas Komisija pareizi vairāk koncentrē savu uzmanību uz pasākumiem, kas 
attur jauniešus no smēķēšanas, piemēram, stingrākiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību 
un aizliegumu izmantot tādus iepakojumus un aromatizētājus, kas var būt īpaši pievilcīgi 
jauniešiem.

PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli — jauna starptautiskā vide

Viens no galvenajiem starptautiskajiem notikumiem kopš pēdējās TID bija Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) Pamatkonvencijas par tabakas kontroli (PKTK) pieņemšana, ko veica ES 
kā vienots veselums un visas tās dalībvalstis atsevišķi. Šai juridiski saistošajai konvencijai, 
kas stājās spēkā 2005. gadā, ir 176 parakstītājas puses, un tajā noteikts, ka pusēm jāsamazina 
tabakas izstrādājumu pieprasījums un piedāvājums un jāaizsargā tabakas kontroles politika no 
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nozares ietekmes. Tajā ierosināta virkne pasākumu, tostarp pamatnostādnes par minimālo 
izmēru brīdinājumam par ietekmi uz veselību, obligātajiem ilustratīvajiem brīdinājumiem un 
ierobežojumiem izmantot tādu iepakojumu, kas uzlabo tabakas izstrādājumu pievilcību.
Vairākas dalībvalstis ir reaģējušas ar saviem priekšlikumiem, lai īstenotu PKTK:
14 dalībvalstīs minimālais cigarešu daudzums paciņā ir 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, 
LU, LT, PL, PT, RO, ES), ilustratīvos brīdinājumus izmanto desmit dalībvalstīs (BE, RO, 
UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), paziņojumi par smēķēšanas atmešanu ir obligāti 
4 dalībvalstīs (BE, FR, NL, SI) un brīvprātīgi — deviņās citās valstīs (AT, DK, DE, HU, IE, 
LV, PL, SE, UK). Šīs novērotās atšķirības regulējumā un nepieciešamība īstenot PKTK 
mudināja Parlamentu un Padomi vairākkārt aicināt Komisiju pārskatīt spēkā esošo TID.

PKTK izraisīja tabakas regulējuma pastiprināšanu vēl trijās valstīs. Austrālijas gadījums, 
pieņemot pilnībā standartizētu („standarta”) iepakojumu 2011. gada novembrī un uzvarot 
tiesas prāvā pret tabakas izstrādājumu ražotājiem 2012. gada augustā, ir labi zināms.
Jaunzēlande šobrīd ir paziņojusi, ka tā sekos šim paraugam, un AK valdība pašlaik apspriežas 
par šo pasākumu. Taču daudzas citas valstis ir priekšā ES tabakas kontroles likumdošanas 
ziņā. Sešdesmit trīs valstis pieprasa ilustratīvus brīdinājumus. Brazīlija ir aizliegusi visa veida 
aromatizētājus un citas piedevas, Kanāda līdzīgi rīkojusies, tikai piešķīrusi izņēmumu 
mentolam. ASV ir aizliegušas visus raksturīgos aromatizētājus, izņemot mentolu. Smēķētāju 
skaits Brazīlijā, kas nepārsniedz 15 %, atbilst pusei no ES vidējā smēķētāju skaita. Arī 
Kanādas (17 %) un ASV (18,9 %) rādītāji ir krietni zem ES rādītājiem.

Galvenie direktīvas projektā ierosinātie grozījumi

Sastāvdaļas. Galvenā pamatideja, pārskatot TID, ir ideja, ka tabakas izstrādājumiem būtu 
jāizskatās un jāgaršo kā tabakai. Tāpēc priekšlikumā aizliegts viss, kas ietver izteicienu 
„raksturīgi aromatizētāji” attiecībā uz cigaretēm, tinamo tabaku un bezdūmu tabaku.
Aromatizētāji ir, piemēram, šokolāde, augļu aromāti un mentols. Aizliegums ir noteikts arī 
citām piedevām, piemēram, vitamīniem, kas var radīt iespaidu, ka izstrādājums ir labvēlīgs 
veselībai vai mazāk kaitīgs. Priekšlikumā nav aizliegtas piedevas, ko uzskata par svarīgām 
tabakas izstrādājumu ražošanā, un aizliegums izmantot aromatizētājus nav attiecināts uz 
cigāriem, cigarilliem, pīpju tabaku un ūdenspīpēm, ciktāl tos galvenokārt turpina lietot gados 
vecāki smēķētāji. Referente atbalsta visus šos pasākumus, taču pauž bažas par ūdenspīpes 
lietošanas popularitātes pieaugumu jauniešu vidū un vēlas, lai Komisija to rūpīgi uzraudzītu.

Marķējums un iepakojums. Likumprojektā ieviesta prasība izmantot kombinētus 
ilustratīvus un teksta brīdinājumus, kas nosedz 75 % no priekšējās un aizmugurējās visu 
cigarešu un tinamās tabakas iepakojumu virsmas. Komisija neierosina tādu pilnībā 
standartizētu iepakojumu kā Austrālijā, bet ļauj dalībvalstīm brīvi ieviest pilnīgas 
standartizācijas prasību savos valsts tiesību aktos attiecībā uz tām iepakojuma daļām, kas nav 
atrunātas direktīvā. Priekšlikumā arī aizliegta virkne elementu, kas varētu maldināt cilvēkus 
par izstrādājumiem: tievās cigaretes, tādi atslēgvārdi kā „dabisks”, „organisks” un maldinošas 
krāsas. Cigarešu iepakojuma vienībā jābūt vismaz 20 cigaretēm. Šie pasākumi aizliegtu lūpu 
krāsas/parfīma stila cigarešu iepakojumus. Tinamās tabakas maisiņu gadījumā ierosināts 
vismaz 40 g svars. Referente atbalsta visus šos pasākumus, taču ierosina cigarešu un tinamās 
tabakas gadījumā veikt tālejošākus pasākumus, ierosinot tādu standartizācijas formu, ka uz 
iepakojuma atklāti netiek lietotas firmas zīmes. Šādi pasākumi nav tik stingri kā Austrālijas 
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tiesību aktos, kuros standartizēts iepakojums paredzēts visiem tabakas izstrādājumiem, jo 
attiecas tikai uz cigaretēm un tinamo tabaku — izstrādājumiem, ko visvairāk lieto, lai 
mudinātu gados jaunos smēķētājus uzsākt smēķēšanu.

Šī nodaļa ietver arī virkni uzlabojumu noteikumos par izsekojamību un drošību, lai novērstu 
cigarešu nelegālo tirdzniecību. Šādi pasākumi ietver unikālo identifikatoru uz katra 
iepakojuma un sistēmu visas cigarešu tirdzniecības izsekošanai un identificēšanai. Referente 
atbalsta visus šos pasākumus un ir pievienojusi grozījumus, lai pastiprinātu drošību pret 
kontrabandu un nodrošinātu, ka atsevišķu iepakojumu izsekojamība attiecas arī uz 
kompleksajiem iepakojumiem.

Orālai lietošanai paredzēta tabaka
Jaunajā tiesību aktā ir saglabāti ierobežojumi attiecībā uz orālai lietošanai paredzētās tabakas 
(snus) tirdzniecību. Referente atbalsta šādu nostāju.

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana
Tabakas izstrādājumu tirdzniecība internetā ir jauna parādība, un tāpēc uz to neattiecas spēkā 
esošā TID. Šķiet, ka nav īpaša stimula izveidot likumīgu cigarešu tirdzniecību internetā, jo 
nodokļi jāmaksā pārdevējam realizācijas valstī. Pircēji nevar gūt labumu no nodokļu 
atšķirībām. Tāpēc Komisija savā ietekmes novērtējumā secinājusi, ka „parasti internetā 
pārdotie tabakas izstrādājumi neatbilst TID (piemēram, brīdinājumi par ietekmi uz veselību 
un sastāvdaļas).” Turklāt ir problēmas ar vecuma pārbaudes sistēmām un nelikumīgu reklāmu 
internetā. PKTK aicina aizliegt tabakas tirdzniecību internetā, un deviņās dalībvalstīs jau ir 
aizliegums. Tāpēc Komisija ierosina jaunu tiesisko regulējumu, bet referente uzskata, kā šā 
uzņēmējdarbības veida aizliegums būtu vislabākais un visskaidrākais politikas risinājums.
Referente pauž arī bažas par uzņēmumiem, kas izsniedz bezmaksas cigarešu paraugus, 
izmantojot internetu un citus kanālus, un ierosina aizliegt šādas darbības.

Jaunieviesti tabakas izstrādājumi
Komisija ierosina ieviest paziņošanas sistēmu par visiem jaunieviestajiem tabakas 
izstrādājumiem, lai nodrošinātu, ka visi jaunie izstrādājumi pilnībā atbilst direktīvai, taču 
nodrošina dalībvalstīm iespēju ieviest iepriekšējas atļauju izsniegšanas sistēmu. Referente 
uzskata, ka iepriekšējai atļauju izsniegšanai jābūt obligātai attiecībā uz visiem 
jaunieviestajiem tabakas izstrādājumiem, un atbilstoši ir iesniegusi grozījumus.

Elektroniskās cigaretes
Spēkā esošā TID neattiecas uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, taču tagad ir ierosināts 
iekļaut tos jaunās direktīvas piemērošanas jomā. Galvenais notikums kopš 2001. gada ir bijusi 
elektronisko cigarešu jeb e-cigarešu ieviešana tirgū, un šo izstrādājumu tirgus pieaug.
Attiecībā uz e-cigarešu regulējumu ES līmenī nav vienotas pieejas. Pašlaik tikai 2 dalībvalstīs 
ir īpaši tiesību akti, taču apmēram pusē dalībvalstu nikotīnu atbilstoši funkcijai uzskata par 
zālēm, tāpēc elektroniskās cigaretes tehniski nevar pārdot, ja vien tās nav apstiprinātas kā 
zāles, — līdzīgi kā citus izstrādājumus smēķēšanas atmešanai. Pārējās dalībvalstīs nav īpaša 
regulējuma, tas nozīmē, ka uz e-cigaretēm attiecas Direktīva par produktu vispārēju drošību.
Pagājušajā gadā ir bijuši deviņi RAPEX brīdinājumi par problēmām ar elektroniskajām 
cigaretēm. Nevar apgalvot, ka e-cigaretes, kas nav atļautas kā zāles, palīdz atmest smēķēšanu.
ASV pašlaik izstrādā savus tiesību aktus par elektronisko cigarešu regulējumu atbilstoši 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā.
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Komisija ierosina e-cigarešu un citu nikotīnu saturošu izstrādājumu regulējumā izmantot 
divējādu pieeju. Izstrādājumi, kuros nikotīna saturs ir virs konkrēta līmeņa — ieskaitot lielāko 
daļu pašlaik tirgū esošo e-cigarešu —, būtu jāatļauj kā zāles. Izstrādājumus, kuros nikotīna 
daudzums nepārsniedz robežvērtību, varētu atļaut laist tirgū ar brīdinājumiem par ietekmi uz 
veselību.

Tabakas kontroles ekspertu viedokļi par elektroniskajām cigaretēm. Visi ir vienisprātis par 
labāka regulējuma nepieciešamību, taču rodas jautājumi par to, vai e-cigaretes ir noderīgs 
aizstājošais izstrādājums, kas palīdz esošajiem smēķētājiem samazināt kaitējumu, vai 
vienkārši veids, kā ļaut smēķētājiem palikt smēķētājiem, uzņemot nikotīnu no tabakas 
dūmiem brīvā vidē, un/vai pirmais atkarību izraisošais izstrādājums, kas piesaista jaunus 
lietotājus un izraisa tiem atkarību no nikotīna un, iespējams, no tabakas. Pastāv arī bažas, ka 
elektroniskās cigaretes varētu atgriezt smēķēšanas ieradumus. Referente ir pieprasījusi 
Parlamenta dienestiem veikt pētījumu, lai noskaidrotu pierādījumus par e-cigaretēm, un 
sniegs priekšlikumus par šo tematu, kad pētījums būs pieejams un kad būs notikusi 
apspriešanās ar kolēģiem un ekspertiem.

Smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes izstrādājumi
Šie izstrādājumi nav ietverti spēkā esošajā TID, un dažādās valstīs uz tiem attiecas dažādi 
regulatīvie režīmi. Bieži vien tiek uzskatīts, ka augu izcelsmes cigaretes ir nekaitīgas vai 
vismaz mazāk kaitīgas nekā tabaka. Tomēr pieredze liecina, ka to lietošana ir saistīta ar risku, 
tāpēc Komisija ierosina ieviest šo izstrādājumu marķēšanas sistēmu, ko atbalsta arī referente.
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ANNEX

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU
Lithuanian Health Minister
Czech Agricultural Minister
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Dutch Permanent Representation to the EU
World Health Organisation
United States Food and Drugs Agency
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1.
UK Cancer Research
British Heart Foundation
UK Centre for Tobacco Control Studies
UK Action on Smoking & Health
Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5.
Association of the European Self-Medication Industry

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   



PE508.085v03-00 46/46 PR\932973LV.doc

LV


