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ĪSS PAMATOJUMS

Tabakas izstrādājumu direktīva (2001/37/EK) tika pieņemta 2001. gadā, un tās mērķis bija 
reglamentēt cigarešu un citu tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, kā 
arī samazināt smēķētāju daudzumu Eiropas Savienībā. Galvenās reglamentētās jomas ir 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību, pasākumi attiecībā uz tabakas izstrādājumu sastāvdaļām 
un to aprakstu, kā arī maksimālo pieļaujamo darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu 
cigaretēs. Tomēr pēdējo desmit gadu laikā, kas pagājuši kopš šīs direktīvas pieņemšanas, 
panāktie zinātnes sasniegumi un tirgus attīstība liek to atjaunināt. Turklāt, ņemot vērā to, cik 
atšķirīgi šīs direktīva ir īstenota dažādās dalībvalstīs, tā noteikti ir atjaunina, lai nodrošinātu 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Referente atzinīgi vērtē šo Eiropas Komisija priekšlikumu un atbalsta tā vispārējos mērķus, 
t.i., dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu tādās jomās kā marķēšana un 
iepakojums, sastāvdaļas utt., lai veicinātu tabakas un saistīto izstrādājumu iekšējā tirgus 
darbību, par pamatu ņemot augstu veselības aizsardzības līmeni.

Tādēļ referente atbalsta iepakojuma saskaņošanu iekšējā tirgū, jo pagaidām dalībvalstis nespēj 
efektīvi pielāgot savus tiesību aktus notiekošajām izmaiņām. Tādēļ būtu jāparedz lielāki 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību salīdzinājumā ar tiem, kas ir paredzēti šajā direktīvā.

Lai gan referente stingri atbalsta vienu no Komisijas priekšlikuma mērķiem — nodrošināt 
veselības aizsardzību, viņa ierosina dažus grozījumus, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību. 
Viņa ievieš jēdzienu „būtiska piedeva” un precizē noteikumu par iespēju izmantot šīs 
piedevas gadījumā, ja tās ir nepieciešamas ražošanas procesam. Bez šā precizējuma Eiropas 
ražotājiem vispār varētu tikt liegts ražot tabakas izstrādājumus, jo Komisija paredzēja pilnībā 
aizliegt piedevas ar tipisku aromātu, pat ja šādas piedevas būtu nepieciešamas ražošanas 
procesam. Turklāt referente uzskata, ka regulējumu vajadzētu attiecināt uz visām konkrētu 
tabakas izstrādājumu sastāvdaļām. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret visiem tabakas 
izstrādājumiem un novērstu tirgus sadrumstalošanos, konkrētiem tabakas izstrādājumiem 
nevajadzētu būt priekšrocībām salīdzinājumā ar pārējiem tabakas izstrādājumiem.

Nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka pašas cigaretes diametrs neatkarīgi no tā, vai īpaši tiek 
reklamētas cigaretes ar konkrētu diametru, ir noteicošais faktors smēķēšanas sākšanai agrīnā 
vecumā. Tādēļ referente ierosina nereglamentēt cigarešu minimālo izmēru. Referente uzskata, 
ka patērētājiem ir jābūt iespējai veikt informētu izvēli. Tādēļ neatkarīgi no cigaretes izmēra 
produktam jābūt iepakotam saskaņotā veidā ar rakstisku un attēla brīdinājumu par tabakas 
izstrādājumu lietošanas nelabvēlīgo ietekmi uz veselību. Referente uzskata, ka pasākums ar 
mērķi noteikt ierobežojumus attiecībā uz cigaretes diametru nav proporcionāls un ka mērķi 
nepieļaut maldinošu uzskatu izveidošanos labāk varēs sasniegt, sniedzot atbilstīgu informāciju 
ar vizuālu un rakstisku brīdinājumu uz izstrādājuma iepakojuma. 

Tā kā 70 % smēķētāju sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, galvenais šā 
priekšlikuma mērķis ir ierobežot tabakas izstrādājumu pieejamību bērniem un jauniešiem. 
Referente uzskata, ka tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana ir jāaizliedz, jo šādos 
gadījumos nav iespējams efektīvi pārliecināties par potenciālā pircēja vecumu. Tādēļ pastāv 
nemitīgs drauds, ka tabakas izstrādājumus varētu iegādāties nepilngadīga persona. 
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Nikotīnu saturošos izstrādājumos, kā piemēram e-cigaretēs, ir toksiskas ķīmiskās vielas un 
tabakai raksturīgas sastāvdaļas, ko uzskata par patērētājiem bīstamām. Turklāt šajā jomā 
veiktās analīzes liecina, ka e-cigarešu kasetes, kas marķētas kā nikotīnu nesaturošas, daudzos 
gadījumos patiesībā satur nelielu nikotīna daudzumu. Šā iemesla dēļ visi nikotīnu saturošie 
izstrādājumi ir jāpakļauj kontrolei. Citādi izstrādājumi, kuros nikotīna koncentrācijas līmenis 
ir nedaudz zemāks par ierosinātājām robežvērtībām, varētu bez atļaujas nonākt tirgū. Kā 
norādīts iepriekš, svarīgs ir ne tikai nikotīna koncentrācijas līmenis, bet arī visu vielu kopējais 
maisījums. Patērētāji arī norāda, ka viņi izmanto e-cigaretes galvenokārt tāpēc, lai atmestu 
smēķēšanu, kas liecina par to, ka e-cigaretes tiek uzskatītas par ārstniecības līdzekli. Tādēļ 
referente ierosina visas atļaujas nikotīnu saturošiem izstrādājumiem piešķirt atbilstīgi 
Direktīvai par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (2001/83/EK).

Tā kā ierosinātā direktīva dažus tirgus varētu ietekmēt vairāk nekā citus, referente uzskata, ka 
ir jāievieš ilgāks pārejas periods tabakas izstrādājumiem, nikotīnu saturošiem izstrādājumiem 
un smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes izstrādājumiem.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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. un 168. pantu,

Grozījums Nr. 2

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 

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 



AD\940929LV.doc 5/61 PE508.048v03-00

LV

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.

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. Tāpēc ir būtiski turpināt 
izglītošanas, informēšanas un profilakses 
kampaņas un programmas iedzīvotājiem, 
kas vēlas atmest smēķēšanu.

Pamatojums

Tabakas lietošanas apturēšanas un samazināšanas mērķus var sasniegt tikai ar sabiedrības 
izglītošanas un informēšanas kampaņām un pasākumiem, kas palīdz cilvēkiem atmest 
smēķēšanu.  Šīs direktīvas noteikumi ir papildu instruments mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 3

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 jaunākās 
zinātnes atziņas un starptautiski 
pieņemtus standartus, lai novērtētu to 
toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.

Grozījums Nr. 4
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 

(12) Lai īstenotu savas reglamentējošās 
funkcijas, dalībvalstīm un Komisijai ir 
vajadzīga vispusīga informācija par 
sastāvdaļām un emisijām, lai varētu 
novērtēt tabakas izstrādājumu spēju 
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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.

piesaistīt, spēju izraisīt atkarību un 
toksicitāti un veselības riskus, kas saistīti ar 
šādu izstrādājumu patēriņu. Tālab būtu 
jāpastiprina esošie ziņošanas pienākumi 
attiecībā uz sastāvdaļām un emisijām, bet 
tiem nevajadzētu radīt nevajadzīgu un 
nesamērīgu slogu jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem. Tas atbilst 
Savienībā spēkā esošajam pienākumam 
nodrošināt augstu veselības aizsardzības 
līmeni.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi pastiprināt ziņošanas pienākumus, tomēr tiem ne tikai jānodrošina vispusīga 
informācija dalībvalstīm un Komisijai, bet tiem arī nevajadzētu radīt lieku slogu 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU.

Grozījums Nr. 5
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 
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 
caurskatāmība, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā tabakas izstrādājumu ražotāju 
komerciālā un intelektuālā īpašuma 
tiesības, jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Pamatojums

Vienota elektroniskā veidlapa, kas būs derīga visās dalībvalstīs, atvieglos ziņošanas 
pienākumu izpildi. Šai veidlapai vajadzētu būt izdevīgai MVU.
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Grozījums Nr. 6

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. 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. Būtu 
jāaizliedz arī sastāvdaļas, kas palielina 
atkarību un toksicitāti.

Grozījums Nr. 7

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 un mentola aromāts un kas 
varētu rosināt smēķēšanas uzsākšanu vai 
ietekmēt patēriņa modeļus. Komisija tiek 
mudināta veikt zinātnisku pētījumu par 
šādu izstrādājumu patieso ietekmi uz
smēķēšanas uzsākšanu.

Pamatojums

Mentolu tradicionālajos tabakas izstrādājumos izmanto kopš 20. gadsimta divdesmitajiem 
gadiem. Nav pietiekamu pierādījumu par to, ka mentols nelabvēlīgi ietekmē jauniešu 
attieksmi pret smēķēšanu.

Grozījums Nr. 8

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 

(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 ir atļautas, ja tās ir būtiskas 
šo izstrādājumu ražošanai. Komisijai būtu 
jānodrošina vienādi nosacījumi noteikuma 
par raksturīgu aromātu īstenošanai. No 
šiem nosacījumiem ir jāatbrīvo mentola 
cigaretes, jo tās ir uzskatāmas par 
tradicionāliem aromātiskiem tabakas 
izstrādājumiem un tās nav jāklasificē 
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tabakas varietātes. tāpat kā pārējie aromātiskie tabakas 
izstrādājumi. Lēmuma pieņemšanas 
procesā dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jāizmanto neatkarīgu darba grupu 
palīdzība. Piemērojot šo direktīvu, 
nevajadzētu nošķirt dažādas tabakas 
varietātes.

Grozījums Nr. 9
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

Pamatojums

Raugoties no iekšējā tirgus viedokļa, dažiem tabakas izstrādājumiem nevajadzētu radīt 
priekšrocības salīdzinājumā ar pārējiem.

Grozījums Nr. 10

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 

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo tā, 
lai tie nemaldinātu patērētājus. Norāde 
par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
saturu uz cigarešu paciņām var tikt 
pārprasta, jo bieži liek patērētājiem domāt, 
ka dažas cigaretes ir mazāk kaitīgas nekā 
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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.

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.

Grozījums Nr. 11
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 uz iepakojuma 
izvietotajiem 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.
Tas būtu jānovērš, nosakot konkrēto, uz 
iepakojuma izvietojamo tekstu.
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Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 12. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 12

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 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. 
Saskaņota muitas tiesību aktu īstenošana 
spēcinās muitas iestādes nelikumīgas 
tirdzniecības apkarošanā, jo īpaši, 
veidojot tehniskās spējas.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 14

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 

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana, kā 
arī tabakas izstrādājumu izplatīšanas par 
brīvu vai apmaiņas prakse publiskās 
vietās reklāmas nolūkos atvieglo jauniešu 
piekļuvi tabakas izstrādājumiem un 
apdraud atbilstību tiesību aktiem tabakas 
kontroles jomā un jo īpaši šīs direktīvas 
prasībām. Tāpēc tā būtu jāaizliedz.
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tiks aizstāta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra 
Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju 
tiesībām.

(Sk. grozījumus 16. pantā)

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt 
mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to 
patēriņš būtu jāierobežo. Tādēļ ir svarīgi 
pārraudzīt jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu attīstības tendences. 
Ražotājiem un importētājiem būtu jānosaka 
pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu 
pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. Komisijai 
būtu jāpārrauga attīstības tendences un 
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
direktīvas transponēšanas, lai novērtētu, 
vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi. Bērni un jaunieši ir jāizglīto, jo 
tas ir vienkāršākais un efektīvākais veids, 
kā novērst smēķēšanas uzsākšanu 
jauniešu vidū. Būtu jāapsver arī tabakas 
izstrādājumu ražotāju finansēta fonda 
izveide, kura līdzekļus izmantotu 
pretsmēķēšanas kampaņu finansēšanai. 
Dalībvalstīm būtu jāsaskaņo minimālais 
vecums, no kura drīkst iegādāties tabakas 
izstrādājumus, to atļaujot no 18 gadu 
vecuma.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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apdraudējumam.

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas attiecīgajam 18. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 18
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
un 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.

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas attiecīgā panta grozījumam.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai šī direktīva darbotos pilnībā un 
neatpaliktu no tehniskās un zinātnes 
attīstības un starptautiskajām norisēm 
tabakas ražošanas, patēriņa un regulējuma 
jomā, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai, jo 
īpaši attiecībā uz emisiju maksimālā satura
un tā mērīšanas metožu noteikšanu, tādu 
sastāvdaļu maksimālā līmeņa noteikšanu, 
kas palielina toksicitāti un spēju izraisīt 

(38) Lai šī direktīva darbotos pilnībā un 
neatpaliktu no tehniskās un zinātnes 
attīstības un starptautiskajām norisēm 
tabakas ražošanas, patēriņa un regulējuma 
jomā, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai, jo 
īpaši attiecībā uz satura mērīšanas metožu
pieņemšanu un pielāgošanu, vienotu 
noteikumu noteikšanu attiecībā uz 
procedūrām, kuras piemēro, lai 
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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.

konstatētu, vai tabakas izstrādājumam 
piemīt raksturīgs aromāts, 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 atbrīvojuma
pārskatīšanu, kas piešķirts tabakas 
izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, tinamās 
tabakas un ūdenspīpju tabakas 
izstrādājumi, bezdūmu tabakā esošo vielu
un to robežvērtību pielāgošanu un tādu 
noteikumu izstrādāšanu, kas reglamentē 
dažādus aspektus saistībā ar  jauniem 
tabakas izstrādājumiem, kuri rada 
ievērojami mazāku apdraudējumu nekā 
tradicionālie tabakas izstrādājumi. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu attiecīgas apspriedes, tostarp 
ekspertu līmenī. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā 
tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas attiecīgajam 3. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Komisijai būtu jāpārrauga attīstības 
tendences un jāsniedz ziņojums piecus 
gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas, lai 
novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami 

(39) Komisijai būtu jāpārrauga attīstības 
tendences un jāsniedz ziņojums trīs gadus 
pēc šīs direktīvas transponēšanas, lai 
novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
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grozījumi. grozījumi, jo īpaši attiecībā uz 
iepakojumu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(41) Dalībvalstīm jābūt iespējai pieņemt 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
tabakas izstrādājumiem, ja tās šādus 
noteikumus uzskata par nepieciešamiem 
sabiedrības veselības aizsardzībai un tie 
nav šīs direktīvas noteikumu 
piemērošanas jomā. Ja vien tabakas vai 
saistītie izstrādājumi atbilst šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām, dalībvalstis
neaizliedz un neierobežo šādu 
izstrādājumu importu, tirdzniecību vai 
patēriņu.

Pamatojums

Iekšējais tirgus negūs labumu, ja dalībvalstis varēs veikt turpmākas darbības attiecībā uz 
aspektiem, kas ir šīs direktīvas piemērošanas jomā. Tas izraisīs atšķirīgus noteikumus 
dažādās dalībvalstīs, kas neveicina iekšējā tirgus interešu aizstāvību.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants),
tiesības uz īpašumu (17. pants) un tiesības 
uz tīru gaisu, kā paredzēts Starptautiskajā 
paktā par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām (7.b un 12. pants). 
Tabakas izstrādājumu ražotājiem, 
importētājiem un izplatītājiem uzliktie 
pienākumi ir vajadzīgi, lai uzlabotu iekšējā 
tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot 
augstu veselības un patērētāju aizsardzības 
līmeni, kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. un 38. pantā. Šīs 
direktīvas piemērošanā būtu jāņem vērā ES 
tiesību akti un attiecīgās starptautiskās 
saistības,

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tabakas izstrādājumu pārrobežu
tālpārdošanu;

(d) tabakas izstrādājumu pārrobežu
tālpārdošanas aizliegumu;

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 16. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “vecuma verifikācijas sistēma” ir 
datorsistēma, kas nepārprotami apstiprina 

svītrots
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patērētāja vecumu, izmantojot valsts 
prasībām atbilstošus elektroniskus 
līdzekļus;

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 16. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “raksturīgs aromāts” nozīmē smaržu vai 
garšu, kas nošķirama no tabakas smaržas 
un garšas un ko rada piedeva vai piedevu 
kombinācija, tostarp, bet ne tikai, augļi, 
garšvielas, garšaugi, alkohols, saldumi, 
mentols vai vaniļa, un kas sajūtama pirms 
tabakas izstrādājuma lietošanas paredzētajā 
veidā vai tās laikā;

(4) “raksturīgs aromāts” nozīmē smaržu vai 
garšu, kas nošķirama no tabakas smaržas 
un garšas un ko rada piedeva vai piedevu 
kombinācija, tostarp, bet ne tikai, augļi, 
garšvielas, garšaugi, alkohols, saldumi, 
mentols vai vaniļa, un kas sajūtama pirms 
tabakas izstrādājuma lietošanas paredzētajā 
veidā vai tās laikā. Par raksturīgiem 
aromātiem nav uzskatāmi tradicionāli 
tabakas izstrādājumu aromāti, piemēram, 
mentols;

Pamatojums

Mentolu tradicionālajos tabakas izstrādājumos izmanto kopš 20. gadsimta divdesmitajiem 
gadiem. Nav pietiekamu pierādījumu par to, ka mentols nelabvēlīgi ietekmē jauniešu 
attieksmi pret smēķēšanu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “cigarills” ir neliels cigārs, kura 
diametrs nepārsniedz 8 mm;

svītrots
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Pamatojums

Cigarills ir viens no daudziem cigāru veidiem. Nav nepieciešama atsevišķa definīcija.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) “maksimālais līmenis” jeb
“maksimālais saturs” ir tabakas 
izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
sastāvs vai emisijas, tostarp “0” (mēra 
gramos);

(19) “maksimālais līmenis” jeb
“maksimālais saturs” ir tabakas 
izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
sastāvs vai emisijas (mēra gramos);

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) “jaunieviests tabakas izstrādājums” ir 
tabakas izstrādājums, kas nav cigarete, 
tinamās tabakas izstrādājums, pīpju tabaka, 
ūdenspīpju tabaka, cigārs, cigarills, 
košļājamā tabaka, šņaucamtabaka vai 
orālai lietošanai paredzēta tabaka, un kas 
laists tirgū pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) “laist tirgū” nozīmē padarīt 
izstrādājumus pieejamus patērētājiem
Savienībā par maksu vai bez tās, tostarp ar 
tālpārdošanas starpniecību; pārrobežu 
tālpārdošanas gadījumā uzskata, ka 
izstrādājumu laiž tirgū dalībvalstī, kurā 
atrodas patērētājs;

(25) “laist tirgū” nozīmē jebkādu 
izstrādājumu piegādi izplatīšanai, 
patēriņam vai lietošanai Savienībā par 
maksu vai bez tās, tostarp ar tālpārdošanas 
starpniecību;

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 16. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) “pīpju tabaka” ir tabaka, ko lieto, 
izmantojot degšanas procesu, un kas
paredzēta vienīgi izmantošanai pīpē;

(26) “pīpju tabaka” ir sagriezta vai citādi 
sadalīta vai saspiesta tabaka, ko var lietot 
bez rūpnieciskas papildu apstrādes un kas
ir sīkāk definēta Padomes 2011. gada 
21. jūnija Direktīvā 2011/64/ES;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) “tinamā tabaka” ir tabaka, ko
patērētāji vai mazumtirdzniecības punkti 
var izmantot cigarešu taisīšanai;

(28) “tinamā tabaka” vai „pašgatavojamā 
tabaka” ir sagriezta vai citādi sadalīta vai 
saspiesta tabaka, ko var lietot bez 
rūpnieciskas papildu apstrādes un kas ir 
sīkāk definēta Padomes 2011. gada 21. 
jūnija Direktīvā 2011/64/ES;
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) “būtiska apstākļu maiņa” ir 
pārdošanas apjoma pieaugums kādā 
izstrādājumu kategorijā (piemēram, pīpju 
tabaka, cigāri, cigarilli) par vismaz 10 %
vismaz 10 dalībvalstīs, pamatojoties uz 
pārdošanas datiem, kas iesniegti saskaņā ar 
5. panta 4. punktu, vai attiecīgās 
izstrādājumu kategorijas izplatības līmeņa 
palielināšanās patērētāju grupā vecumā līdz 
25 gadiem par vismaz 5 procentu punktiem 
vismaz 10 dalībvalstīs, pamatojoties uz 
Eirobarametra ____ [šo datumu noteiks 
direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai 
līdzvērtīgu izplatības pētījumu;

(30) “būtiska apstākļu maiņa” ir 
pārdošanas apjoma pieaugums kādā 
izstrādājumu kategorijā (piemēram, pīpju 
tabaka, cigāri, cigarilli) par vismaz 20 % 
vismaz 10 dalībvalstīs, pamatojoties uz 
pārdošanas datiem, kas iesniegti saskaņā ar 
5. panta 4. punktu, vai attiecīgās 
izstrādājumu kategorijas izplatības līmeņa 
palielināšanās patērētāju grupā vecumā līdz 
25 gadiem par vismaz 5 procentu punktiem 
vismaz 10 dalībvalstīs, pamatojoties uz 
Eirobarametra ____ [šo datumu noteiks 
direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai 
līdzvērtīgu izplatības pētījumu;

Pamatojums

Vidējais cigāru un pīpju tabaku patēriņš gadā lielākajā daļā dalībvalstu ir ļoti zems. Šajās 
dalībvalstīs pārdošanas apjoma izmaiņa par 10 % var notikt pārāk viegli.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 35.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) “tradicionāls tabakas aromāts” ir 
tabakas aromāts, ko dalībvalstī vai tās 
daļā pastāvīgi izmanto vismaz no 
1980. gada un kas ir definēts attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos;

Pamatojums

Lai precizētu ierosinātās direktīvas 6. pantu, ir jāsniedz „tradicionāla tabakas aromāta” 
definīcija.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) “izstrādājums ar samazinātu riska 
pakāpi” ir jebkurš tabaku saturošs 
izstrādājums, kurš, laists tirdzniecībā, 
ievērojami samazina ar tradicionālo 
tabakas izstrādājumu patēriņu saistīto 
slimību risku. Izstrādājumi, ko izmanto, 
lai ārstētu atkarību no tabakas patēriņa, 
tostarp smēķēšanas pārtraukšanai, nav 
izstrādājumi ar samazinātu riska pakāpi, 
ja tie apstiprināti kā ārstnieciski līdzekļi; 

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

Maksimālais darvas, nikotīna, oglekļa 
monoksīda un citu vielu saturs

Maksimālais darvas, nikotīna, oglekļa 
monoksīda un citu vielu saturs

1. Cigarešu, kas laistas tirgū vai ražotas 
dalībvalstīs, saturs nedrīkst pārsniegt:

1. Cigarešu, kas laistas tirgū vai ražotas 
dalībvalstīs, saturs nedrīkst pārsniegt:

(a) 10 mg darvas vienā cigaretē, (a) 10 mg darvas vienā cigaretē,
(b) 1 mg nikotīna vienā cigaretē, (b) 1 mg nikotīna vienā cigaretē,

(c) 10 mg oglekļa monoksīda vienā 
cigaretē.

(c) 10 mg oglekļa monoksīda vienā 
cigaretē.

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.
3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
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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.

kas nav cigaretes, emisijām.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Mērīšanas metodes Mērīšanas metodes
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 
ar ISO standartu 8243.

2. 1. punktā minētos mērījumus veic vai 
pārbauda testēšanas laboratorijas, ko 
apstiprinājušas un pārrauga dalībvalstu 
kompetentās iestādes.

2. 1. punktā minētos mērījumus veic vai 
pārbauda testēšanas laboratorijas, ko 
apstiprinājušas un pārrauga dalībvalstu 
kompetentās iestādes.

Dalībvalstis nosūta Komisijai apstiprināto 
laboratoriju sarakstu, norādot 
apstiprināšanai lietotos kritērijus un 
piemērotās pārraudzības metodes, un 
atjaunina to ik reizi, kad sarakstā izdarītas 
jebkādas izmaiņas. Komisija publisko 

Dalībvalstis nosūta Komisijai apstiprināto 
laboratoriju sarakstu, norādot 
apstiprināšanai lietotos kritērijus un 
piemērotās pārraudzības metodes, un 
atjaunina to ik reizi, kad sarakstā izdarītas 
jebkādas izmaiņas. Komisija publisko 
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dalībvalstu iesniegto sarakstu ar 
apstiprinātajām laboratorijām.

dalībvalstu iesniegto sarakstu ar 
apstiprinātajām laboratorijām.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 
darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
satura mērīšanas metodes, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību un 
starptautiski atzītus standartus.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 
darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
satura mērīšanas metodes, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību un izmantojot
starptautiski atzītus standartus, kas 
izstrādāti īpašam nolūkam un ko 
apstiprinājusi Starptautiskā 
Standartizācijas organizācija.

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu, 
kuri nav cigaretes, emisijas. Pamatojoties 
uz šīm metodēm un ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību, kā arī starptautiski 
atzītus standartus, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu 
mērīšanas metodes.

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu, 
kuri nav cigaretes, emisijas. Šādu 
mērījumu pamatā izmanto zinātniskus 
faktus. Pamatojoties uz šiem mērījumiem
un ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
attīstību, kā arī izmantojot starptautiski 
atzītus standartus, kas izstrādāti īpašam 
nolūkam un ko apstiprinājusi 
Starptautiskā Standartizācijas 
organizācija, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu 
mērīšanas metodes.

4.a Citu dedzināmo tabakas izstrādājumu 
pārējo emisiju norāžu pareizību pārbauda 
saskaņā ar ISO standartu 8243.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs.

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu, nikotīnu saturošu 
izstrādājumu un smēķēšanai paredzētu 
augu izcelsmes izstrādājumu ražotāji un 
importētāji kompetentajām iestādēm 
iesniegtu sarakstu, kurā norādītas visas 
tabakas izstrādājumu ražošanā (pēc 
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Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

tirdzniecības nosaukuma un tipa) 
izmantotās sastāvdaļas un to daudzums, kā 
arī emisijas un saturs, ja tādi dati pieejami.
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, 
ja izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja 
tas ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto 
informāciju iesniedz pirms jauna vai 
mainīta tabakas izstrādājuma laišanas 
tirgū.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 
prasības par emisiju un satura datu 
iesniegšanu, kamēr Kopienas līmenī nav 
izstrādāta mērījumu metodoloģija.

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/37/EK 31. apsvērumu standarti un mērījumu metodoloģija 
attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, ir jāizstrādā Kopienas līmenī. 
Komisija tika aicināta iesniegt attiecīgus priekšlikumus. Pagaidām šādu metožu izstrāde vēl 
nav notikusi.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants

Sastāvdaļu reglamentēšana Sastāvdaļu reglamentēšana
1. Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

1. Neskarot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu,
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dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Izņēmums ir iespējams attiecībā uz 
dažiem tradicionāliem tabakas 
aromātiem, kas nav klasificējami vienā 
kategorijā ar citiem tabakas aromātiem. 
Mentols ir uzskatāms par tradicionālu 
tabakas  aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neierobežo vai neaizliedz tādu 
piedevu izmantošanu, kas ir būtiskas 
tabakas izstrādājumu ražošanai, pat ja šīs
būtiskās piedevas rada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

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, 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 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.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
noteiktu vienotus noteikumus par 
procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, 
vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 
1. punkts.

3. Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 1. un 
2. punktu, liecina, ka konkrēta piedeva vai 
to kombinācija, pārsniedzot noteiktu līmeni 
vai koncentrāciju, parasti piešķir tabakas 
izstrādājumiem raksturīgu aromātu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu šo 
piedevu vai piedevu kombināciju 
maksimāli pieļaujamo līmeni.

3. Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 1. un 
2. punktu, liecina, ka konkrēta piedeva vai 
to kombinācija, pārsniedzot noteiktu līmeni 
vai koncentrāciju, parasti piešķir tabakas 
izstrādājumiem raksturīgu aromātu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu šo 
piedevu vai piedevu kombināciju 
maksimāli pieļaujamo līmeni.

4. Dalībvalstis aizliedz tabakas 
izstrādājumos izmantot šādas piedevas:

4. Dalībvalstis aizliedz tabakas 
izstrādājumos izmantot šādas piedevas:

(a) vitamīnus un citas piedevas, kas rada 
iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir 
labvēlīgs veselībai vai samazina veselības 

(a) vitamīnus un citas piedevas, kas rada 
iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir 
labvēlīgs veselībai vai samazina veselības
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apdraudējumu, vai apdraudējumu, vai
(b) kofeīnu un taurīnu, un citas piedevas un 
stimulējošus savienojumus, kas tiek saistīti
ar enerģiju un vitalitāti, vai

(b) kofeīnu un taurīnu, un citas piedevas un 
stimulējošus savienojumus, kas saskaņā ar
zinātniskiem faktiem paaugstina enerģiju 
un vitalitāti, vai

(c) piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu. (c) piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu.

5. Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus 
tehniskus elementus, kas varētu mainīt 
aromātu vai dūmu intensitāti. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

5. Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus 
tehniskus elementus, kas varētu mainīt 
aromātu vai dūmu intensitāti. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

Noteikums neattiecas uz tehniskiem 
pasākumiem, kas paredzēti, lai mazinātu 
atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu 
daudzumu vai veicināt tabakas 
izstrādājumu bioloģisko sadalīšanos.

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumiem tiktu attiecīgi piemēroti 
Regulā (EK) Nr. 1907/2006 paredzētie 
noteikumi un nosacījumi.

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumiem tiktu attiecīgi piemēroti 
Regulā (EK) Nr. 1907/2006 paredzētie 
noteikumi un nosacījumi.

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 būtiski 
palielinās tabakas izstrādājuma toksiskā vai 
atkarību izraisošā ietekme.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

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.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 21. pantā, 
un to pamatā ir jaunākie zinātniskie 
pierādījumi.

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 

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 
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vai atkarību izraisošo ietekmi, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 22. pantu, lai noteiktu šo piedevu 
maksimāli pieļaujamo līmeni.

vai atkarību izraisošo ietekmi, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 22. pantu, lai noteiktu šo piedevu 
maksimāli pieļaujamo līmeni.

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.
Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 22. pantu, lai atsauktu šo atbrīvojumu.

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpes 
tabaka, atbrīvo no 1. un 5. punktā 
noteiktajiem aizliegumiem. Ja Komisijas 
ziņojumā tiek konstatēta būtiska apstākļu 
maiņa, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atsauktu šo atbrīvojumu.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants

Vispārīgi noteikumi Vispārīgi noteikumi
1. Uz katras tabakas izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietoti brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību tās dalībvalsts 
oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā izstrādājumu 
laiž tirgū.

1. Uz katras tabakas izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietoti brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību tās dalībvalsts 
oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā izstrādājumu 
laiž tirgū, neskarot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu.

2. Brīdinājumi par ietekmi uz veselību 
aizņem visu tiem paredzēto virsmu, un tos 
nekomentē, nepārfrāzē un uz tiem neizdara 
nekādas atsauces.

2. Brīdinājumi par ietekmi uz veselību 
aizņem visu tiem paredzēto virsmu, un tos 
nekomentē, nepārfrāzē un uz tiem neizdara 
nekādas atsauces.

3. Lai nodrošinātu to grafisko veselumu 
un uzskatāmību, brīdinājumus par ietekmi 
uz veselību drukā tā, lai tos nevarētu 
noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt 
vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļa 
markas un cenu zīmes, izsekošanas un 
identificēšanas zīmes, drošības elementus 
vai jebkādu apvalku, maisiņu, apvākojumu, 
kastīti vai citu līdzekli vai atverot 
iepakojuma vienību.

3. Brīdinājumus par ietekmi uz veselību 
drukā tā, lai tos varētu skaidri saskatīt un
nevarētu noņemt, izdzēst un nekādā veidā 
noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot 
nodokļa markas, kurām jāatrodas uz 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 
atvēruma vietas, un cenu zīmes, 
izsekošanas un identificēšanas zīmes, 
drošības elementus vai jebkādu apvalku, 
maisiņu, apvākojumu, kastīti vai citu 
līdzekli vai atverot iepakojuma vienību.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka, laižot tabakas 4. Dalībvalstis nodrošina, ka, laižot tabakas 



PE508.048v03-00 30/61 AD\940929LV.doc

LV

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.

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.

5. Uz iepakojuma vienībām izvietotie 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību nekādā 
veidā neslēpj un nepārtrauc nodokļu 
markas, cenu zīmes, izsekošanas un 
identificēšanas zīmes un drošības 
elementus.

5. Uz iepakojuma vienībām izvietotie 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību nekādā 
veidā neslēpj un nepārtrauc nodokļu 
markas, kurām jāatrodas uz tabakas 
izstrādājumu iepakojuma atvēruma vietas,
cenu zīmes, izsekošanas un identificēšanas 
zīmes un drošības elementus.

6. Dalībvalstis nepalielina brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību izmēru, tostarp 
nosakot pienākumu apvilkt šiem 
brīdinājumiem paredzēto laukumu ar 
līniju. Brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību faktisko lielumu aprēķina attiecībā 
pret virsmu, uz kuras tie atrodas, pirms 
iepakojuma vienības atvēršanas.

6. Brīdinājumu par ietekmi uz veselību 
faktisko lielumu aprēķina attiecībā pret 
virsmu, uz kuras tie atrodas, pirms 
iepakojuma vienības atvēršanas.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lai noteiktu šajā pantā paredzēto 
brīdinājumu formātu, izvietojumu un 
dizainu, tostarp fonta veidu un fona 
krāsu.

svītrots

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
9. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 9. pants
Kombinētie brīdinājumi par smēķēšanai 
paredzētās tabakas ietekmi uz veselību

Kombinētie brīdinājumi par smēķēšanai 
paredzētās tabakas ietekmi uz veselību

1. Uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietoti kombinēti 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību.
Kombinētais brīdinājums par ietekmi uz 
veselību:

1. Uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietoti kombinēti 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību.
Kombinētais brīdinājums par ietekmi uz 
veselību:

(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;

(b) ietver informāciju par smēķēšanas 
atmešanu, piemēram, tālruņa numurus, e-
pasta adreses un/vai interneta vietnes, kas 
izveidotas, lai patērētāji varētu iegūt 
informāciju par atbalsta programmām, 
kuras ir pieejamas cilvēkiem, kas vēlas 
atmest smēķēšanu;

(b) ietver informāciju par smēķēšanas 
atmešanu, piemēram, tālruņa numurus, e-
pasta adreses un/vai interneta vietnes, kas 
izveidotas, lai patērētāji varētu iegūt 
informāciju par atbalsta programmām, 
kuras ir pieejamas cilvēkiem, kas vēlas 
atmest smēķēšanu;

(c) sedz 75 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējāsvirsmas;

(c) sedz 70 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

(d) satur vienu un to pašu rakstisko 
brīdinājumu un attiecīgo krāsaino 
fotoattēlu, kas izvietoti uz abām 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma pusēm;

(d) satur vienu un to pašu rakstisko 
brīdinājumu un attiecīgo krāsaino 
fotoattēlu, kas izvietoti uz abām 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma pusēm;

(e) atrodas iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma augšējā malā, un ir 
izvietots tādā pašā virzienā kā jebkāda cita 
uz iepakojuma esošā informācija;

(e) atrodas iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma apakšējā malā, un ir 
izvietots tādā pašā virzienā kā jebkāda cita 
uz iepakojuma esošā informācija;

(f) tiek atveidots saskaņā ar formātu, 
izvietojumu, dizainu un proporcijām, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar 3. punktu;
(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

(i) augstums: ne mazāks kā 64 mm; (i) augstums: ne mazāks kā 60 mm;

(ii) platums: ne mazāks kā 55 mm. (ii) platums: ne mazāks kā 51 mm.
2. Kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz 2. Kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz 
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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.

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.

3. Saskaņā ar 22. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai:

3. Saskaņā ar 22. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai:

(a) pielāgotu šīs direktīvas I pielikuma 
sarakstā iekļautos rakstiskos brīdinājumus, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību;

(a) pielāgotu šīs direktīvas I pielikuma 
sarakstā iekļautos rakstiskos brīdinājumus, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību;

(b) izveidotu un pielāgotu šā panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto attēlu 
galeriju, ņemot vērā zinātnes un tirgus 
attīstību;

(b) izveidotu līdz …* un vajadzības 
gadījumā vēlāk pielāgotu šā panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto attēlu 
galeriju, ņemot vērā zinātnes un tirgus 
attīstību;

(c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību atrašanās vietu, formātu,
izvietojumu, dizainu, rotāciju un 
proporcijas;

(c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību izvietojumu, dizainu  un rotāciju,
ņemot vērā katras dalībvalsts lingvistiskās 
īpatnības;

(d) atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, 
paredzētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
brīdinājumus par ietekmi uz veselību 
iepakojuma vienības atvēršanas brīdī var 
saplēst tā, lai tiktu nodrošināts teksta, 
fotoattēlu un informācijas par atmešanu 
grafiskais veselums un uzskatāmība.

(d) atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, 
paredzētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
brīdinājumus par ietekmi uz veselību 
iepakojuma vienības atvēršanas brīdī var 
saplēst tā, lai tiktu nodrošināts teksta, 
fotoattēlu un informācijas par atmešanu 
grafiskais veselums un uzskatāmība.

_____________
* OV: lūgums ievietot datumu ― seši 
mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants
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Smēķēšanai paredzētās tabakas, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, marķēšana

Smēķēšanai paredzētās tabakas, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, marķēšana

1. Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, ir atbrīvota no 
pienākuma uz iepakojuma izvietot 8. panta 
2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu 
un 9. pantā paredzētos kombinētos 
brīdinājumus par ietekmi uz veselību.
Papildus vispārīgajiem brīdinājumiem, kas 
minēti 8. panta 1. punktā, uz katras šo 
izstrādājumu iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots 
rakstisks brīdinājums, kas norādīts 
I pielikuma sarakstā. 8. panta 1. punktā 
minētais vispārīgais brīdinājums ietver 
atsauci uz atmešanas pakalpojumiem 
saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

1. Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, ir atbrīvota no 
pienākuma uz iepakojuma izvietot 8. panta 
2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu 
un 9. pantā paredzētos kombinētos 
brīdinājumus par ietekmi uz veselību.
Papildus vispārīgajiem brīdinājumiem, kas 
minēti 8. panta 1. punktā, uz katras šo 
izstrādājumu iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots 
rakstisks brīdinājums, kas norādīts 
I pielikuma sarakstā. 8. panta 1. punktā 
minētais vispārīgais brīdinājums ietver 
atsauci uz atmešanas pakalpojumiem 
saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

Vispārējo brīdinājumu drukā uz 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma visredzamākās virsmas.
I pielikumā uzskaitītos rakstiskos 
brīdinājumus maina rotācijas kārtībā, lai 
garantētu to regulāru parādīšanos uz 
iepakojumiem. Šos brīdinājumus drukā uz 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma otrās visredzamākās virsmas.

Vispārējo brīdinājumu drukā vai 
piestiprina ar nenoņemamu uzlīmju 
palīdzību uz iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma visredzamākās 
virsmas. I pielikumā uzskaitītos rakstiskos 
brīdinājumus maina rotācijas kārtībā, lai 
garantētu to regulāru parādīšanos uz 
iepakojumiem. Šie brīdinājumi ir izvietoti
uz iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma otrās visredzamākās virsmas.

2. Vispārīgie brīdinājumi, kas minēti
1. punktā, sedz 30 % no attiecīgās 
iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar
trim valsts valodām.

2. Rakstiskais brīdinājums, kas minēts
1. punktā, sedz 30 % no attiecīgās 
iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ārējās virsmas, izņemot 
caurredzamu plastmasas iepakojumu, ko 
parasti izmanto mazumtirdzniecībā, ar 
noteikumu, ka zem šā iepakojuma 
novietotais brīdinājums caur to ir skaidri 
redzams. Šo proporciju palielina līdz 32 % 
dalībvalstīs ar divām valsts valodām un 
līdz 35 % dalībvalstīs ar vairāk nekā 
divām valsts valodām.

3. Rakstiskais brīdinājums, kas minēts 
1. punktā, sedz 40 % no attiecīgās 
iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 45 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 50 % dalībvalstīs ar

3. Rakstiskais brīdinājums, kas minēts 
1. punktā, sedz 40 % no attiecīgās 
iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 45 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 50 % dalībvalstīs ar
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trim valsts valodām. vairāk nekā divām valsts valodām.

3.a Gadījumā, ja iepakojuma vienību 
visredzamākā virsma ir lielāka par 
75 cm2, 2. un 3. punktā minētais 
brīdinājums sedz vismaz 22,5 cm2 no 
katras virsmas. Minēto laukumu palielina 
līdz 24 cm2 dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 26,25 cm2 — dalībvalstīs
ar vairāk nekā divām valsts valodām.

4. Vispārīgais brīdinājums un rakstiskais 
brīdinājums, kas minēti 1. punktā:

4. Vispārīgais brīdinājums un rakstiskais 
brīdinājums, kas minēti 1. punktā:

(a) ir drukāti ar melnu krāsu Helvetica 
treknrakstā uz balta fona. Lai tiktu ņemtas 
vērā valodas prasības, dalībvalstis var 
noteikt burtu izmēru ar nosacījumu, ka tās 
tiesību aktos norādītais burtu izmērs ir tāds, 
lai uzraksts aizņemtu lielāko iespējamo 
daļu no attiecīgajam tekstam paredzētā 
laukuma;

(a) ir attēlots melnā krāsā Helvetica 
treknrakstā uz balta fona. Šos 
brīdinājumus var piestiprināt ar uzlīmju 
palīdzību ar nosacījumu, ka šīs uzlīmes 
nav noņemamas. Lai tiktu ņemtas vērā 
valodas prasības, dalībvalstis var noteikt 
burtu izmēru ar nosacījumu, ka tās tiesību
aktos norādītais burtu izmērs ir tāds, lai 
uzraksts aizņemtu lielāko iespējamo daļu 
no attiecīgajam tekstam paredzētā 
laukuma;

(b) ir centrēti laukumā, kurā tiem jābūt
uzdrukātiem, paralēli iepakojuma vienības 
vai jebkāda ārējā iepakojuma augšējai 
malai;

(b) ir centrēti laukumā, kurā tiem jābūt
attēlotiem, paralēli iepakojuma vienības 
vai jebkāda ārējā iepakojuma augšējai 
malai;

(c) ir apvilkti ar ne mazāk kā 3 mm un ne 
vairāk kā 4 mm platu melnu līniju, kas ir 
rakstiskajam brīdinājumam paredzētā 
laukuma iekšpusē.

(c) ir apvilkti ar ne mazāk kā 3 mm un ne 
vairāk kā 4 mm platu melnu līniju, kas ir 
rakstiskajam brīdinājumam paredzētā 
laukuma iekšpusē.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atsauktu 1. punktā paredzēto atbrīvojumu, 
ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
11. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants 11. pants
Bezdūmu tabakas izstrādājumu marķēšana Bezdūmu tabakas izstrādājumu marķēšana

1. Uz katras bezdūmu tabakas izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietots šāds brīdinājums 
par ietekmi uz veselību:

1. Uz katras bezdūmu tabakas izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietots šāds brīdinājums 
par ietekmi uz veselību:

Šis tabakas izstrādājums var kaitēt jūsu 
veselībai un rada atkarību.

Šis tabakas izstrādājums kaitē jūsu 
veselībai un rada atkarību.

2. 1. punktā noteiktais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā paredzētajām prasībām. Turklāt 
tas :

2. 1. punktā noteiktais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā paredzētajām prasībām. Turklāt 
tas :

(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;

(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;

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

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

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 
1. un 2. punkta prasības, ņemot vērā 
zinātnes un tirgus attīstību.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 
1. un 2. punkta prasības, ņemot vērā 
zinātnes un tirgus attīstību.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants

Izstrādājuma apraksts Izstrādājuma apraksts
1. Iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma, kā arī paša tabakas 
izstrādājuma marķējums neietver nevienu 

1. Iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma, kā arī paša tabakas 
izstrādājuma marķējums neietver nevienu 
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elementu vai aspektu, kas: elementu vai aspektu, kas:
(a) veicina tabakas izstrādājuma lietošanu, 
izmantojot līdzekļus, kas ir nepatiesi, 
maldinoši vai var radīt kļūdainu iespaidu 
par tā īpašībām, ietekmi uz veselību, 
apdraudējumiem vai emisijām;

(a) veicina tabakas izstrādājuma lietošanu, 
izmantojot līdzekļus, kas ir nepatiesi, 
maldinoši vai var radīt kļūdainu iespaidu 
par tā īpašībām, ietekmi uz veselību, 
apdraudējumiem vai emisijām;

(b) ierosina, ka konkrētais tabakas 
izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi vai 
ka tas ir vitalizējošs, enerģizējošs, 
ārstniecisks, jaunību saglabājošs, dabisks, 
organisks, vai ka tam ir citāda labvēlīga 
ietekme uz veselību vai pozitīva sociālā 
ietekme;

(b) ierosina, ka konkrētais tabakas 
izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi vai 
ka tas ir vitalizējošs, enerģizējošs, 
ārstniecisks, jaunību saglabājošs, dabisks, 
organisks, vai ka tam ir citāda labvēlīga 
ietekme uz veselību;

(c) atsaucas uz aromātu, garšu, jebkādiem 
aromatizētājiem vai citām piedevām vai to 
trūkumu;

(c) atsaucas uz aromātu, garšu, jebkādiem 
aromatizētājiem vai citām piedevām vai to 
trūkumu;

(d) atgādina pārtikas produktu. (d) atgādina pārtikas produktu.

(da) izmanto nolūkā samazināt atsevišķu 
kaitīgu dūmu sastāvdaļu daudzumu vai 
veicināt tabakas izstrādājumu bioloģisko 
sadalīšanos;

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas vai arī var attiekties 
uz pašu tabakas izstrādājumu formu. 
Cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 
7,5 mm, uzskata par maldinošām.

2. Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma 
netiek izvietoti nekādi uzraksti, simboli, 
nosaukumi, preču zīmes, grafiskas vai citas 
zīmes, maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi 
papildu materiāli, piemēram, pielīmējamas 
etiķetes, uzlīmes, uzlīmēti elementi, 
nokasāmi elementi un uzmavas, kas var 
likt domāt, ka kāds konkrēts tabakas 
izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi,
vai maldināt patērētājus attiecībā uz
tabakas izstrādājumu kaitīgo ietekmi.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants 13. pants
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Iepakojuma vienību izskats un saturs Iepakojuma vienību izskats un saturs
1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, t. i., 
taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % 
no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo 
tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām 
ir vai nu taisnstūrveida, vai cilindriska 
forma. Cigarešu iepakojuma vienībā ir 
vismaz 20 cigaretes. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g tabakas.

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma vai taisnstūrim 
līdzīga forma ar asām šķautnēm. Tinamo 
tabaku vai pašgatavojamo tabaku pilda 
taisnstūrveida vai cilindriskā 
kompozītmateriāla kārbā vai 
iepakojumam ir maisiņa forma, t. i., 
taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % 
no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo 
tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām 
ir vai nu taisnstūrveida, vai cilindriska 
forma. Cigarešu iepakojuma vienībā ir 
vismaz 20 cigaretes. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g tabakas.

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 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.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
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 .
4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes vai tinamā 
tabaka, iepakojuma vienībām obligāti jābūt 
taisnstūrveida vai cilindriskai formai.

4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes vai tinamā 
tabaka, iepakojuma vienībām obligāti jābūt 
taisnstūrveida vai cilindriskai formai.
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants 14. pants

Izsekojamība un drošības elementi Izsekojamība un drošības elementi
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. Lai varētu efektīvi sekot cigarešu 
apritei un uzraudzīt to, dalībvalstis
pieprasa, lai uz visām jebkāda veida
iepakojuma vienībām un iepakojumiem 
un cigarešu ārējā iepakojuma tiek 
piestiprināts unikāls, drošs, nenokopējams 
un nenoņemams identifikācijas 
marķējums (turpmāk — unikālais 
identifikators), piemēram, kods vai marka 
vai arī šis identifikators ir iestrādāts pašā 
iepakojumā. 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.
Dalībvalstīs, kurās uz tabakas 
izstrādājumiem tiek līmētas nodokļu 
markas, unikālos identifikatorus var 
drukāt uz nodokļu markām vai izmanto ar 
kopā ar digitālu nodokļa marku, kas 
drukāta ar neredzamu tinti.

2. Unikālais identifikators ļauj noteikt: 2. Unikālais identifikators ļauj noteikt:
(a) ražošanas datumu un vietu; (a) ražošanas datumu un vietu;

(b) ražotni; (b) ražotni;
(c) iekārtu, kas izmantota attiecīgo 
izstrādājumu ražošanā;

(c) iekārtu, kas izmantota attiecīgo 
izstrādājumu ražošanā;

(d) ražošanas maiņu vai ražošanas laiku; (d) ražošanas maiņu vai ražošanas laiku;

(e) izstrādājuma nosaukumu; (e) izstrādājuma aprakstu;
(f) paredzēto mazumtirdzniecības tirgu; (f) paredzēto mazumtirdzniecības tirgu;
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(g) paredzēto piegādes maršrutu;
h) attiecīgā gadījumā importētāju 
Savienībā;

h) attiecīgā gadījumā importētāju 
Savienībā;

(i) faktisko piegādes maršrutu no ražošanas 
vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības 
punktam, tostarp visas izmantotās 
noliktavas;

(i) paredzēto un faktisko piegādes 
maršrutu, piegādes datumu, piegādes 
galamērķi, kravas saņēmēju un 
izbraukšanu no ražošanas vietas līdz 
pirmajam noņēmējam, kas nav saistīts ar 
ražotāju vai ievedēju, tostarp viņa 
noliktavas un visas izmantotās akcīzes 
preču noliktavas;

(j) visu pircēju identitāti (no ražošanas 
vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības 
punktam);

(j) visu pircēju identitāti (no ražošanas 
vietas līdz pirmajam mazumtirdzniecības 
punktam);

(k) rēķinu, pasūtījuma numuru un 
maksājumu uzskaiti par visiem pircējiem 
no ražošanas vietas līdz pirmajam 
mazumtirdzniecības punktam.

(k) rēķinu, pasūtījuma numuru un 
maksājumu uzskaiti par visiem pircējiem 
no ražošanas vietas līdz pirmajam 
mazumtirdzniecības punktam.

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.

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

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

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji nodrošinātu visus 
tabakas izstrādājumu tirdzniecībā 
iesaistītos ekonomikas dalībniekus no 
ražotāja līdz pēdējam ekonomikas 
dalībniekam pirms pirmā 

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji nodrošinātu visus 
tabakas izstrādājumu tirdzniecībā 
iesaistītos ekonomikas dalībniekus no 
ražotāja līdz pēdējam ekonomikas 
dalībniekam pirms pirmā 
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mazumtirdzniecības punkta, tostarp 
importētājus, noliktavas un transporta 
uzņēmumus, ar vajadzīgo aprīkojumu, kas 
ļauj reģistrēt tabakas izstrādājumu 
pirkšanu, pārdošanu, uzglabāšanu, 
transportēšanu vai citādu rīcību ar tiem. Ar 
šo aprīkojumam ir iespējams elektroniski 
nolasīt un nosūtīt attiecīgos datus uz datu 
glabātuvi saskaņā ar 6. punktu.

mazumtirdzniecības punkta, tostarp 
importētājus, noliktavas un transporta 
uzņēmumus, ar vajadzīgo aprīkojumu, ko 
nosaka dalībvalstis un kas ļauj reģistrēt 
tabakas izstrādājumu pirkšanu, pārdošanu, 
uzglabāšanu, transportēšanu vai citādu 
rīcību ar tiem. Ar šo aprīkojumam ir 
iespējams elektroniski nolasīt un nosūtīt 
attiecīgos datus uz datu glabātuvi saskaņā 
ar 6. punktu.

5. Neviens tabakas izstrādājumu 
tirdzniecībā iesaistīts ekonomikas 
dalībnieks nedrīkst grozīt vai dzēst
reģistrētos datus, taču ekonomikas 
dalībnieks, kas datus ievadījis, un citi 
ekonomikas dalībnieki, uz kuriem 
konkrētais darījums attiecas tieši, 
piemēram, piegādātājs vai saņēmējs, var 
sniegt komentārus par iepriekš ievadītiem 
datiem. Attiecīgais ekonomikas dalībnieks 
iekļauj pareizos datus un atsauci uz 
iepriekš ievadīto ierakstu, kas, viņaprāt, 
jālabo. Izņēmuma gadījumos un pēc 
atbilstošu pierādījumu iesniegšanas, 
kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā 
ieraksts tika izdarīts, vai, ja ieraksts izdarīts 
ārpus Savienības, kompetentā iestāde 
importētājā dalībvalstī var mainīt vai dzēst 
iepriekš reģistrētus datus.

5. Reģistrētie dati ir savlaicīgi jānosūta uz 
datubāzi. Neviens tabakas izstrādājumu 
tirdzniecībā iesaistīts ekonomikas 
dalībnieks nedrīkst grozīt vai dzēst šos
datus, taču ekonomikas dalībnieks, kas 
datus ievadījis, un citi ekonomikas 
dalībnieki, uz kuriem konkrētais darījums 
attiecas tieši, piemēram, piegādātājs vai 
saņēmējs, var sniegt komentārus par 
iepriekš ievadītiem datiem. Attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks iekļauj pareizos 
datus un atsauci uz iepriekš ievadīto 
ierakstu, kas, viņaprāt, jālabo. Izņēmuma 
gadījumos un pēc atbilstošu pierādījumu 
iesniegšanas, kompetentā iestāde 
dalībvalstī, kurā ieraksts tika izdarīts, vai, 
ja ieraksts izdarīts ārpus Savienības, 
kompetentā iestāde importētājā dalībvalstī 
var mainīt vai dzēst iepriekš reģistrētus 
datus. Reģistrētie dati jāuzglabā četrus 
gadus no izstrādājuma izgatavošanas, 
izņemot gadījumus, kad dalībvalsts vai 
Komisija pieprasa ilgāku termiņu saistībā 
ar notiekošu izmeklēšanu.

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 

6. Dalībvalstis pārbauda, vai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji slēdz
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 ieceļ Komisija. Līguma ar 
revidentu un datubāzes pārvaldības 
dienestiem rezultātā radušos izdevumus 
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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 
Savienības tiesību aktiem.

sedz tabakas izstrādājumu ražotāji un 
importētāji. Dalībvalstis garantē pilnīgu 
pārredzamību un nodrošina dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, Komisijai un 
neatkarīgajai trešai personai pastāvīgu
tiešsaistes piekļuvi pieprasīto datu 
glabātuvei. Dalībvalstis vai Komisija ļauj
ražotājiem vai importētājiem piekļūt šai 
informācijai ar nosacījumu, ka sensitīva 
komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka piekļuve datubāzei notiek 
tikai tad, kad tas nepieciešams 
nelikumīgas tirdzniecības noteikšanai vai 
izmeklēšanai, un ka datubāzes 
informācija ir aizsargāta un tiek ievērota 
tās konfidencialitāte. Jo īpaši datus nevar 
nodot nevienai personai vai organizācijai, 
kas nav iesaistīta konkrētajā izmeklēšanā 
vai turpmākajā tiesas procesā.

7. Dalībvalstis nodrošina, lai personas dati 
tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un aizsardzības pasākumiem.

7. Dalībvalstis nodrošina, lai personas dati 
tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar 
Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem 
noteikumiem un aizsardzības pasākumiem.

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, drošajam un 
nenokopējamajam 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.

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
22. pantu pieņemt deleģētos aktus:

9. Komisija ir pilnvarota, ņemot vērā 
pastāvošo praksi, tehnoloģijas, 
komerciālās problēmas, kā arī vispārējos 
standartus saistībā ar ātri pārvietojamu 
patēriņa preču uzraudzību, izsekošanu un 
autentificēšanu un atbilstīgās prasības, 
kas paredzētas PVO Pamatkonvencijas 
par tabakas kontroli Protokolā par 
tabakas izstrādājumu nelikumīgas 
tirdzniecības novēršanu, saskaņā ar 
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22. pantu līdz …* pieņemt deleģētos aktus:
(a) lai definētu 6. punktā minētā līguma 
pamatelementus (piemēram, ilgumu, 
atjaunojamību, nepieciešamo kompetenci, 
konfidencialitāti), tostarp tā regulāru 
pārraudzīšanu un novērtēšanu;

(a) lai definētu 6. punktā minētā līguma 
pamatelementus (piemēram, ilgumu, 
atjaunojamību, nepieciešamo kompetenci, 
konfidencialitāti), tostarp tā regulāru 
pārraudzīšanu un novērtēšanu;

(b) lai definētu tehniskos standartus, kas 
nodrošinātu unikālajiem identifikatoriem 
un saistītajām funkcijām izmantoto sistēmu 
pilnīgu savietojamību visā ES, un

(b) lai definētu tehniskos standartus, kas 
nodrošinātu unikālajiem identifikatoriem 
un saistītajām funkcijām izmantoto sistēmu 
pilnīgu savietojamību visā ES, un

(c) lai definētu drošības elementa tehniskos 
standartus un to iespējamo rotāciju un lai 
tos pielāgotu zinātnes, tirgus un tehnikas 
attīstībai.

(c) lai definētu drošības elementa tehniskos 
standartus un to iespējamo rotāciju.

9.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
22. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu drošības elementa tehniskos 
standartus atbilstīgi zinātnes, tirgus un 
tehnikas attīstībai.

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 
1. līdz 8. punkta piemērošanas 5 gadus pēc 
25. panta 1. punktā minētās dienas.

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamajai tabakai 
nepieciešamā sīki sasmalcinātā tabaka, 
atbrīvo no 1. līdz 8. punkta piemērošanas
10 gadus pēc 25. panta 1. punktā minētās 
dienas.

___________
* OV: lūgums ievietot datumu ― 
divpadsmit mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
II sadaļa – III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Orālai lietošanai paredzēta tabaka Bezdūmu tabakas izstrādājumi

Pamatojums

Orālai lietošanai paredzēta tabaka ietilpst bezdūmu tabakas izstrādājumu kategorijā, tādēļ, 
lai atspoguļot šo saikni starp abiem terminiem, ir attiecīgi jāmaina nodaļas virsraksts.
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Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka maksimālo līmeni 
toksiskajām vai kancerogēnajām vielām, 
kādu drīkst saturēt bezdūmu tabakas 
izstrādājumi, ko laiž tirgū. Šīs vielas un 
nepieciešamie līmeņi ir norādīti 
IIa pielikumā. 

Pamatojums

Tas aizstāj orālai lietošanai paredzētajai tabakai noteikto aizliegumu ar izstrādājuma 
kvalitātes standartu visai bezdūmu tabakai. Šā pasākuma rezultātā, nevis aizliedzot 
viskaitīgākos bezdūmu tabakas izstrādājumus, no tirgus tiks izņemti viskaitīgākie 
izstrādājumi, un tādēļ tas atbilst iekšējā tirgus veselības aizsardzības mērķiem. Šajā sadaļā 
tiek ieviesti PVO izpētes grupas jautājumā par tabakas izstrādājumu reglamentēšanu 
ieteikumi — Ziņojums par tabakas izstrādājumu reglamentēšanas zinātniskajiem pamatiem, 
PVO tehniskie ziņojumi, sērija Nr. 955 (2010)

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
22. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pielāgotu IIa pielikumā minētās vielas un 
robežvērtības, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību un starptautiski atzītus 
standartus, kā arī proporcionalitātes un 
nediskriminēšanas principus un mērķi 
izveidot iekšējo tirgu, kurā ir nodrošināts 
augsts veselības aizsardzības līmenis.

Pamatojums

Komisija ir pilnvarota pielāgot reglamentējošos noteikumus — piemēram, iekļaut smagos 
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metālus vai citus kancerogēnus, ja tam ir atbilstīgs pamatojums.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants 16. pants

Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošana

Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošana

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 tabakas 
izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanu
patērētājiem, kas atrodas Savienībā.

(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.

1.a Dalībvalstis to teritorijā aizliedz 
izplatīt bezmaksas tabakas izstrādājumus 
vai tabakas izstrādājumus ar atlaidēm, kā 
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arī jaunu, vēl neatvērtu tabakas 
izstrādājumu iepakojumu apmaiņu pret 
jau atvērtiem iepakojumiem, neatkarīgi 
no izmantotajiem kanāliem.

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.
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.
4. Mazumtirdzniecības punkti, kas 
nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar 
vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir 
sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto minimālo vecumu. 
Mazumtirgotājs vai izraudzītā fiziskā 
persona kompetentajām iestādēm sniedz 
informāciju par verifikācijas sistēmu un 
tās darbību.
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.
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Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem un pirms laišanas tirgū 
atļaujas piešķiršana tabakas 
izstrādājumiem ar samazinātu kaitīguma 
risku

Pamatojums

Saistīts ar 2. panta 1. punkta grozījumu (36.a). Tiklīdz iestādēm ir zinātniski pierādījumi, ka 
dažiem jauniem tabakas izstrādājumiem ir mazāks kaitīgas ietekmes risks, būs jāizstrādā 
efektīvi noteikumi, kas nodrošinās to, ka patērētāji tiek pareizi informēti. Citādi tiktu bloķēti 
ieguldījumi šādu produktu pētniecībā, attīstībā, ražošanas inovācijā un tirdzniecībā, kuru 
mērķis ir piedāvāt patērētājiem mazāk kaitīgu alternatīvu salīdzinājumā ar parasto tabaku.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo 
dalībvalstu tirgū un attiecībā uz kuriem tie 
gatavojas iesniegt pieprasījumu, 
pamatojoties uz neatkarīgiem un 
pārbaudāmiem zinātniskiem datiem, 
kuros apgalvots, ka tie ir nekaitīgāki vai 
ar mazāku risku nekā ierastie tabakas 
izstrādājumi. Šo paziņojumu iesniedz 
elektroniskā formā sešus mēnešus pirms 
paredzētās laišanas tirgū un kopā ar to 
iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku 
aprakstu, kā arī informāciju par 
sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo 
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par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
sniedz arī:

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
iesniegtu kompetentajām aģentūrām visu 
1. panta a) – c) apakšpunktā minēto 
informāciju pēc tam, kad tās saturu un 
secinājumus ir apstiprinājušas 
neatkarīgas zinātniskās struktūras.

Grozījums Nr. 56

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 

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 
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c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu.

c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Saistībā ar 
samazināta riska tabakas izstrādājumu 
laišanu tirgū dalībvalstis drīkst ieviest 
atļauju piešķiršanas sistēmu un iekasēt 
samērīgu samaksu.

Dalībvalstis ir pilnvarotas noteikt īpašus 
noteikumus attiecībā uz samazināta riska 
izstrādājumiem, kas reglamentē 
patērētājiem sniedzamo informāciju, 
iepakojumu un marķēšanu. Dalībvalstis 
šos noteikumus paziņo Komisijai.

Pamatojums

Saistīts ar 2. panta 1. punkta grozījumu (36.a). Tiklīdz iestādēm ir zinātniski pierādījumi, ka 
dažiem jauniem tabakas izstrādājumiem ir mazāks kaitīgas ietekmes risks, būs jāizstrādā 
efektīvi noteikumi, kas nodrošinās to, ka patērētāji tiek pareizi informēti. Citādi tiktu bloķēti 
ieguldījumi šādu produktu pētniecībā, attīstībā, ražošanas inovācijā un tirdzniecībā, kuru 
mērķis ir piedāvāt patērētājiem mazāk kaitīgu alternatīvu salīdzinājumā ar parasto tabaku.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaunieviesti tabakas izstrādājumi, ko laiž 
tirgū, atbilst šajā direktīvā izklāstītajām 
prasībām. Piemērojamie noteikumi ir 
atkarīgi no tā, vai uz izstrādājumu attiecas 
2. panta 29. punktā sniegtā bezdūmu 
tabakas definīcija vai 2. panta 33. punktā 
sniegtā smēķēšanai paredzētas tabakas 
definīcija.

3. Jaunieviesti un samazināta riska
tabakas izstrādājumi, ko laiž tirgū, atbilst 
šajā direktīvā izklāstītajām prasībām. Uz 
samazināta riska tabakas izstrādājumiem 
attiecas īpaši noteikumi, ko pieņem 
dalībvalstis atbilstīgi šā panta 2. punktam.
Piemērojamie noteikumi ir atkarīgi no tā, 
vai uz izstrādājumu attiecas 2. panta 
29. punktā sniegtā bezdūmu tabakas 
definīcija vai 2. panta 33. punktā sniegtā 
smēķēšanai paredzētas tabakas definīcija.
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Pamatojums

Saistīts ar 2. panta 1. punkta grozījumu (36.a). Tiklīdz iestādēm ir zinātniski pierādījumi, ka 
dažiem jauniem tabakas izstrādājumiem ir mazāks kaitīgas ietekmes risks, būs jāizstrādā 
efektīvi noteikumi, kas nodrošinās to, ka patērētāji tiek pareizi informēti. Citādi tiktu bloķēti 
ieguldījumi šādu produktu pētniecībā, attīstībā, ražošanas inovācijā un tirdzniecībā, kuru 
mērķis ir piedāvāt patērētājiem mazāk kaitīgu alternatīvu salīdzinājumā ar parasto tabaku.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz neatkarīgiem, 
ticamiem un pārbaudāmiem zinātniskiem 
datiem, Komisija divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā un saskaņā ar 
22. panta noteikumiem pieņem deleģētos 
aktus, kuros ir paredzēti noteikumi 
attiecībā uz jauno tabakas izstrādājumu, 
kas ir ievērojami nekaitīgāki nekā 
tradicionālie tabakas izstrādājumi, 
novērtēšanu, iepakošanu, marķēšanu, 
sastāvdaļām, laišanu tirgū, 
iepazīstināšanu ar tiem un to pārdošanu, 
kā arī attiecībā uz patērētāju informēšanu 
par tiem. 

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants
Nikotīnu saturoši izstrādājumi Nikotīnu saturoši izstrādājumi

1. Šādus nikotīnu saturošus izstrādājumus 
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:

1. Šādus nikotīnu saturošus izstrādājumus 
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:

(a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis (a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis 
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pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai
(b) izstrādājumus, kuru nikotīna 
koncentrācija pārsniedz 4 mg uz vienu ml, 
vai

(b) izstrādājumus, kuru nikotīna 
koncentrācija pārsniedz 4 mg uz vienu ml.

(c) izstrādājumus, kuru paredzētā 
lietojuma rezultātā nikotīna vidējā 
maksimālā koncentrācija plazmā 
pārsniedz 4 ng/m.

1.a Šī direktīva neattiecas uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, kas atļauti 
atbilstīgi Direktīvai 2001/83/EK. 
Izstrādājumus, uz kuriem neattiecas šā 
panta 1. punkts, var laist tirgū, ja tie 
atbilst šīs direktīvas noteikumiem.
1.b Dalībvalstis nodrošina, ka nikotīnu 
saturošie izstrādājumi atbilst Savienības 
patērētāju aizsardzības, nekaitīguma un 
citu atbilstīgo spēkā esošo tiesību aktu 
noteikumiem.
1.c Ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā visas dalībvalstis 
sniedz Komisijai ziņojumu par 
pasākumiem, ko tās veikušas, lai īstenotu 
un piemērotu II b pielikumā iekļautos 
tiesību aktus, jo tie attiecas uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem un šo 
pasākumu efektivitāti.
1.d Dalībvalstis ievieš aizliegumu lietot 
nikotīnu saturošus izstrādājumus 
sabiedriskās vietās.
1.e Dalībvalstis nosaka minimālo vecumu, 
no kura var piekļūt nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atjauninātu 1. punktā norādīto nikotīna 
daudzumu, ņemot vērā zinātnes attīstību 
un tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.

2. Komisija līdz 2017. gada 1. aprīlim veic 
pētījumu par nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, apspriežoties ar 
attiecīgajām iesaistītajām personām un 
dalībvalstīm. Šajā pētījumā tiks skatīts, vai 
ir vajadzīgs īpašs tiesību akts attiecībā uz 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem.

3. Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma
nikotīna saturs ir zemāks par 1. punktā 
noteiktajām robežvērtībām, uz katras šāda 
izstrādājuma iepakojuma vienības un 

3. Saskaņā ar 5., 6. un 12. panta 
noteikumiem, uz katras nikotīnu saturoša 
izstrādājuma, uz kuru neattiecas 
Direktīva 2001/83/EK, iepakojuma 
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jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību:

vienības un jebkāda ārējā iepakojuma 
izvieto šādu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību:

Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.

Šis izstrādājums satur nikotīnu un kaitē
jūsu veselībai.

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

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

(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;

(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;

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

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

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

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

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai. Šis izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai 
un rada atkarību.

Pamatojums

Augu izstrādājumi būtu jāiekļauj vienā grupā ar tabakas izstrādājumiem un tiem būtu 
jāpiemēro tie paši noteikumi.
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Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 2.a punktā, 
6. panta 3. punktā, 6. panta 9 punktā, 
6. panta 10 punktā, 8. panta 4. punktā, 
9. panta 3. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 4. punktā, 14. panta 9. punktā,
14. panta 9.a punktā, 15. pantā, 17. panta 
3.a punktā un 18. panta 5. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz
pieciem gadiem no [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive].

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

jebkurā laikā atsaukt 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 2.a punktā,
6. panta 3. punktā, 6. panta 9. punktā, 
6. panta 10 punktā, 8. panta 4. punktā, 
9. panta 3. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 4. punktā, 14. panta 9. punktā,
14. panta 9.a punktā, 15. pantā, 17. panta 
3.a punktā, un 18. panta 5. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas 
lēmumu izbeidz minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Saskaņā ar 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 2.a punktu, 6. panta 
3. punktu, 6. panta 9. punktu, 6. panta 
10 punktu, 8. panta 4. punktu, 9. panta 
3. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 
4. punktu, 14. panta 9. punktu, 14. panta 
9.a punktu, 15. pantu, 17. panta 
3.a punktu un 18. panta 5. punktu 
pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.
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Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Gatavojot ziņojumu, Komisija izmanto 
zinātnisko un tehnisko ekspertu palīdzību, 
lai tiktu iegūta visa pieejamā vajadzīgā 
informācija.

Gatavojot ziņojumu, Komisija izmanto 
dalībvalstu zinātnisko un tehnisko ekspertu 
palīdzību, lai tiktu iegūta visa pieejamā 
vajadzīgā informācija.

Grozījums Nr. 66

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. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt 
spēkā vai ieviest stingrākus noteikumus 
attiecībā uz tabakas izstrādājumu 
ražošanu, importu, pārdošanu un 
patēriņu, ja šādus noteikumus tās uzskata 
par vajadzīgiem, lai aizsargātu sabiedrības
veselību, ciktāl šie noteikumi nav ārpus
šīs direktīvas noteikumu piemērošanas 
jomas.
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Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 48 
months]:

Pamatojums

Dalībvalstu rīcībā vajadzētu būt vairāk laika, lai pielāgotos jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tabakas izstrādājumus; (a) cigaretes un tinamās cigaretes;

Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 18. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kuri nav cigaretes un 
tinamās tabakas cigaretes un neatbilst šīs 
direktīvas prasībām, līdz (Publications 
Office, please insert the exact date entry 
into force + 42 months).

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/37/EK 18. apsvērumu būtu jānodrošina pietiekami ilgi pārejas 
periodi, lai varētu veikt nepieciešamās izmaiņas ražošanā un izlietot krājumus, jo īpaši 
attiecībā uz izstrādājumiem, kas nav cigaretes.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
2.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa PIELIKUMS
Maksimālais pieļaujamais saturs 
bezdūmu tabakā, toksīni uz vienības svaru 
sausā tabakā:
NNN (N-nitrozonornikotīns) un NNK (4-
(metilnitrozamino)-1-(3 piridil)-1-
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butanons): 2.0 mg/kg
B(a)B(a)P (Benzo[a]pirēns): 5.0 µg/kg

Pamatojums

Šajā tabulā ir atspoguļoti PVO izpētes grupas jautājumā par tabakas izstrādājumu 
reglamentēšanu ieteikumi toksiskuma jomā — Ziņojums par tabakas izstrādājumu 
reglamentēšanas zinātniskajiem pamatiem, PVO tehniskie ziņojumi, sērija Nr. 955. (2010)

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
2.b pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II b PIELIKUMS
ES tiesību akti, ko piemēro nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem:
Vispārēja drošība:
Direktīva par produktu vispārēju drošību 
2001/95/EK, jo īpaši attiecībā uz RAPEX 
sistēmu – ziņojumi un brīdinājumi par 
bīstamiem produktiem
Iepakojums un marķējums:
Direktīva par bīstamām vielām 
67/548/EEK
Direktīva par bīstamiem preparātiem 
99/45/EK
Vielu un maisījumu klasifikācija, 
marķējums un iepakojums - KMI Regula 
1272/2008 tiek piemērota no 2015. gada.
Ķīmisko vielu drošība:
Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas, 
licencēšanas un ierobežošanas (REACH) 
Regula (EK) 1907/2006;
Elektrodrošība:
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK;
Direktīva par elektromagnētisko 
savietojamību 2004/108/EK
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Bīstamo vielu ierobežošanas (RoHS) 
Direktīva 2011/65/ES (attiecīgā gadījumā)
Direktīva par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (WEEE) 2012/19/ES
Bateriju Direktīva 2006/66/EK
Svars un mērvienības:
Dažu fasētu produktu pildīšana pēc svara 
vai tilpuma – Direktīva 76/211/EEK
Direktīva par fasēto produktu nominālo 
apjomu 2007/45/EK
Komercdarbības prakse:
Direktīva par tālpārdošanu 97/7/EK
Direktīva par elektronisko tirdzniecību 
200/31/EK
Direktīva par maldinošu un salīdzinošu 
reklāmu 2006/114/EK
Direktīva par negodīgu komercpraksi 
2005/29/EK

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāpiemēro spēkā esošais regulējums patērētāju aizsardzības un patēriņa 
preču drošuma jomā attiecībā uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem. Ziņošanas prasība 
nodrošinās sistemātiskāku pieeju un veidos pamatu Komisijas pārskatam, kas jāpabeidz līdz 
2017. gada aprīlim.
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PIELIKUMS – IEINTERESĒTO PUŠU SARAKSTS1

Organizācija
Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Eiropas Pašārstēšanās rūpniecības asociācija
Eiropas Saziņas aģentūru asociācija
Eiropas Tiešās un interaktīvās tirgvedības federācija 
Pretviltošanas un pirātisma novēršanas kampaņa 
British American Tobacco
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, bijušais Apvienotajā Karalistē izvietotās „Rīcības pret smēķēšanu un par 
veselību” direktors 
Eiropas Savienības Cigarešu ražotāju konfederācija
Eiropas Zobārstu padome
Eiropas Kartona ražotāju asociācija
Eiropas Cigāru ražotāju asociācija
Elektronisko cigarešu rūpniecības arodapvienība
Eiropas pašārstēšanās rūpniecība
Eiropas Kopienu Tirdzniecības zīmju asociācija
Eiropas Ar alerģiju un elpvadu slimībām sirgstošo pacientu asociāciju federācija
Eiropas Sirds tīkls
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
Eiropas Sabiedrības veselības alianse
Eiropas Kardiologu apvienība
Eiropas Bezdūmu tabakas padome (ESTOC)
Eiropas Savienības cigarešu ražotāji
Fertin Pharma
Eiropas Sabiedrības veselības alianse
Polijas Tirdzniecības kamera
Vācijas Vēža pētniecības centrs
Prof. Gerry Stimson
Vispasaules Acetāta ražotāju asociācija
Starptautiskā Tirdzniecības kamera
Japan Tobacco International Poland
PhD. Jacques Le Houezec
Dr. Jean-Francois ETTER – asociētais profesors
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

                                               
1 Minētais uzskaitījums nav izsmeļošs.
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dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/
Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska
Nacionālo zīmolu asociācija
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris
Polijas privāto darba devēju konfederācija Lewiatan;
Polijas Veselības programmu apvienība 
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU
Polijas Tabaku audzējošo lauksaimnieku asociācija 
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Rīcība pret smēķēšanu un par veselību (apvienotā Karaliste) 
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PROCEDŪRA

Virsraksts Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz 
tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu

Atsauces COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)
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Galīgais balsojums +:
–:
0:

23
14
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Preslav 
Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit 
Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António 
Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Toine Manders, Franz 
Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino 
Trematerra, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Raffaele Baldassarre, Nora Berra, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen 
Pérez, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Sabine 
Verheyen

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Susy De Martini, Konrad Szymański


