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Grozījums Nr. 55
Antonyia Parvanova

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,

Or. en

Grozījums Nr. 56
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 57
Maria do Céu Patrão Neves
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Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) ES ir jāpievērš īpaša uzmanība 
tabakas ražošanai nelabvēlīgos apgabalos, 
piemēram, tālākajos reģionos, kuros tā 
bieži ir saistīta ar īpašiem ģeogrāfiskajiem 
un sociālekonomiskajiem apstākļiem un 
kuros tabakas ražošanā izmantoto 
amatniecības metožu dēļ tai ir kultūras 
vērtība, radot attiecīgajai dalībvalstij 
iespēju piemērot īpašus pasākumus, lai 
saglabātu ražošanu šajos reģionos.

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 59
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. xm

Grozījums Nr. 60
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Catherine Stihler

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 ir 
labvēlīgi veselībai, tiek saistītas ar enerģiju 
un vitalitāti vai ir krāsojošas. Ir jāaizliedz 
arī sastāvdaļas, kas palielina atkarību un 
toksicitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. xm

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. 63
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 64
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt 
smēķēšanas 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. Būtu jāizvairās no 
pasākumiem, ar kuriem nepamatoti paredz 
atšķirīgus nosacījumus aromatizētām 
cigaretēm (piemēram, mentola vai 
krustnagliņu cigaretēm).

Or. de
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Pamatojums

Nav nekādu zinātniski pamatotu liecību tam, ka tabakas izstrādājumi, kuru sastāvā ir mentols, 
veicina smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū vairāk nekā tradicionālie tabakas izstrādājumi.

Grozījums Nr. 65
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt 
smēķēšanas uzsākšanu vai ietekmēt 
patēriņa modeļus. Komisija tiek mudināta 
veikt zinātnisku pētījumu par šādu 
izstrādājumu patieso ietekmi uz 
smēķēšanas uzsākšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādu tabakas izstrādājumu 
aizliegums, kuriem ir raksturīgs aromāts, 

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

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu vēl lielāku piedevu tirgus segmentāciju, ir jāaizliedz visas piedevas, tostarp visi 
aromāti, jo tie veicina tabakas izstrādājumu pievilcību, kas ir pretrunā šīs direktīvas būtībai.

Grozījums Nr. 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

(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
izmantošanu neaizliedz. Komisijai būtu 
jānodrošina vienādi nosacījumi noteikuma 
par raksturīgu aromātu īstenošanai. 
Lēmuma pieņemšanas procesā dalībvalstīm 
un Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu 
darba grupu palīdzība. Piemērojot šo 
direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas 
tabakas šķirnes.
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nošķirt dažādas tabakas varietātes.

Or. pl

Grozījums Nr. 68
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir raksturīgs aromāts, 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. No 
šiem nosacījumiem ir jāatbrīvo mentola 
cigaretes, jo tās ir uzskatāmas par 
tradicionāliem aromātiskiem tabakas 
izstrādājumiem un tās nav jāklasificē 
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 
šķirnes.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ierosinātās direktīvas 6. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 69
Matteo Salvini
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Saskaņots ar 6. panta 2. punkta 2. daļas tekstu.

Grozījums Nr. 70
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Izmantojot atsevišķas piedevas, 
patērētājiem var radīt iespaidu, ka tabakas 
izstrādājumiem var būt labvēlīga ietekme 
uz veselību, ka tie var samazināt veselības 
apdraudējumus vai palielināt modrību un 
uzlabot fiziskās spējas. Tāpēc, lai 
nodrošinātu veselības aizsardzību augstā 
līmenī, dalībvalstīm ir jāgādā, lai 
patērētāji, jo īpaši jaunieši, tiktu attiecīgi 
informēti.
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Or. de

Grozījums Nr. 71
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā tabakas izstrādājumiem ir nelabvēlīga ietekme uz veselību, direktīvai ir jāaptver visi 
tabakas izstrādājumi neatkarīgi no patērētāju vecuma grupas.

Grozījums Nr. 72
Nora Berra

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 

svītrots
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atsevišķām prasībām attiecībā uz 
sastāvdaļām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjoma ziņā 
vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

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 

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un orālai lietošanai 
paredzēta tabaka (t. i., tabakas 
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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.

izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto 
gados vecāki patērētāji) būtu jāpiešķir 
atbrīvojums no atsevišķām prasībām 
attiecībā uz sastāvdaļām.

Or. de

Pamatojums

Tradicionālās šņaucamtabakas un košļājamās tabakas patēriņš ir ierobežots ļoti nedaudzos 
Eiropas reģionos un ir daļa no tradicionālām ieražām. Turklāt šņaucamtabaku un košļājamo 
tabaku galvenokārt patērē gados vecāki cilvēki. Tāpēc ir jāpiemēro tādi paši izņēmumi kā 
attiecībā uz cigāriem, cigarilliem un pīpju tabaku.

Grozījums Nr. 75
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

(Sk. grozījumus 6. panta 10. punktā)

Grozījums Nr. 76
Konstantinos Poupakis
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Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem. 
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 
paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Kombinētu 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību 
ieviešana ir jāatstāj katras dalībvalsts 
ziņā, savukārt rakstiski brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir 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 minimālā 
procentuālā daļa uz ārējās virsmas.

Or. el

Pamatojums

Attēlu ieviešana būtu jāatstāj katras dalībvalsts ziņā. Turklāt minimālā izmēra vai minimālo 
dimensiju prasība brīdinājumiem par ietekmi uz veselību būtu jāaizstāj ar minimālo ārējās 
virsmas daļu, jo noteikts izmērs nav piemērojams visiem iepakojuma veidiem. Tas netiešā 
veidā noteiktu vienotu iepakojuma izmēru, formu un noformējumu.

Grozījums Nr. 77
Matteo Salvini

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 

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

patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Pierādījumi arī 
liecina, ka lieli kombinēti brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir iedarbīgāki par 
rakstiskiem brīdinājumiem. Šajā saistībā 
kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību būtu jāpadara obligāti visā 
Savienībā un, ja vien tie ir efektīvi,
jāizvieto uz būtiskām un redzamām
iepakojuma virsmas daļām.

Or. it

Grozījums Nr. 78
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo 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 
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.

Or. pl
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Grozījums Nr. 79
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem. 
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 
paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Pierādījumi arī 
liecina, ka lieli kombinēti brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir iedarbīgāki par 
rakstiskiem brīdinājumiem. Šajā saistībā 
kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību būtu jāpadara obligāti visā 
Savienībā un jāizvieto uz redzamām 
iepakojuma virsmas daļām. Lai 
nodrošinātu, ka visi brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir uzskatāmi un 
iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais 
izmērs, kā arī maksimālais izmērs, lai 
neradītu nesamērīgus ierobežojumus 
attiecībā uz intelektuālo īpašumu (Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 
2. punkts) un darījumdarbības brīvību 
(16. pants).

Or. de

Pamatojums

Nesamērīga iejaukšanās preču zīmju tiesībās un uzņēmumu tiesībās izstrādāt iepakojuma 
noformējumu radītu situāciju, kurā tabakas izstrādājumu ražotāji savā starpā atšķiras 
galvenokārt pēc cenas, kas savukārt radītu spiedienu uz cenām, ilgtermiņā samazinot tabakas 
izstrādājumu cenas un tādējādi padarot tos pieejamākus jauniešiem.

Grozījums Nr. 80
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums



AM\935348LV.doc 19/116 PE510.660v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā ierosināts aizliegt cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 7,5 mm. 
Tomēr saistītie pētījumi nesniedz nekādus pierādījumus tam, ka šādi noteikumi palīdzētu 
sasniegt direktīvas mērķus. Gluži pretēji, tie izraisītu iejaukšanos iekšējā tirgū un brīvas 
konkurences izkropļojumu tabakas nozarē, ņemot vērā, ka smēķētāji vai nu izvēlēsies 
cigaretes ar vispārēji pieejamu diametru vai iegādāsies nelikumīgus izstrādājumus.

Grozījums Nr. 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, 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, izmantojot šādu 
izstrādājumu piemērotu iepakošanu un 
marķēšanu, kā arī informējot patērētājus 
par kaitējumu, ko rada šādi izstrādājumi, 
lai patērētāji pilnībā apzinātos noteikta 
izstrādājuma lietošanas sekas.

Or. pl

Pamatojums

„Tievās” cigaretes nav kaitīgākas, taču to iepakojums var maldināt patērētājus. Tomēr, ja šā 
veida izstrādājumus iepako saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, patērētāju maldināšana 
nav iespējama.

Grozījums Nr. 82
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 83
Preslav Borissov

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 

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

atvēršanas mehānismu. Iepakojums 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. Tas būtu 
jānovērš. Minētie uzraksti un elementi ir 
jāaizliedz un jāaizstāj ar vienotu tekstu 
“visas cigaretes ir vienlīdz kaitīgas”. Tas 
patērētājiem sniegtu objektīvu 
informāciju par to, ka tievās vai mentola 
cigaretes ir tikpat bīstamas kā 
tradicionālās cigaretes.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu grafiskajām īpatnībām, 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 
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citām zīmēm. Arī atsevišķu cigarešu 
izmērs un izskats var maldināt patērētājus, 
radot iespaidu, ka tās ir mazāk kaitīgas. 
Nesen veikts pētījums arī liecina, ka tievo 
cigarešu smēķētāji drīzāk ticētu tam, ka to 
izvēlētā cigarešu marka varētu būt mazāk 
kaitīga. Tas būtu jānovērš.

citām zīmēm. Arī atsevišķu cigarešu 
izmērs un izskats var maldināt patērētājus, 
radot iespaidu, ka tās ir mazāk kaitīgas. 
Nesen veikts pētījums arī liecina, ka tievo 
cigarešu smēķētāji drīzāk ticētu tam, ka to 
izvēlētā cigarešu marka varētu būt mazāk 
kaitīga. Tas būtu jānovērš.

Or. it

Grozījums Nr. 85
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 86
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu 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, nosakot, kādus 
uzrakstus var norādīt uz iepakojuma, un 
izmantojot standarta iepakojumu.
Pētījumi liecina, ka standarta iepakojumi 
mazāk piesaista patērētājus un veicina ar 
veselību saistīto brīdinājumu efektivitāti, 
samazinot smēķēšanas uzsākšanu un 
tabakas patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Smēķēšanai paredzētiem tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes un 
tinamās tabakas izstrādājumi (t. i., tabakas 
izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto 
gados vecāki patērētāji), būtu jāpiešķir 

(24) Smēķēšanai paredzētiem tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes un 
tinamās tabakas izstrādājumi (t. i., tabakas 
izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto 
gados vecāki patērētāji), būtu jāpiemēro 
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atbrīvojums no atsevišķām marķēšanas
prasībām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjomu ziņā 
vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem. Attiecībā uz šo citu tabakas 
izstrādājumu marķēšanu būtu jāievēro īpaši 
noteikumi. Jānodrošina, lai brīdinājumi par 
bezdūmu tabakas izstrādājumu ietekmi uz 
veselību būtu uzskatāmi. Tāpēc 
brīdinājumi būtu jāizvieto uz bezdūmu 
tabakas izstrādājumu iepakojuma divām 
lielākajām virsmām.

tādas pašas marķēšanas prasības kā 
cigaretēm un tinamās tabakas 
izstrādājumiem. Attiecībā uz šo tabakas 
izstrādājumu marķēšanu būtu jāievēro īpaši 
noteikumi. Jānodrošina, lai brīdinājumi par 
bezdūmu tabakas izstrādājumu ietekmi uz 
veselību būtu uzskatāmi. Tāpēc 
brīdinājumi būtu jāizvieto uz bezdūmu 
tabakas izstrādājumu iepakojuma divām 
lielākajām virsmām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu visu patērētāju vienlīdzīgu aizsardzību Eiropas Savienībā un veselības 
aizsardzību augstā līmenī.

Grozījums Nr. 89
Nora Berra

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 

(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 
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nodrošināt to atbilstību šīs direktīvas 
noteikumiem. Turklāt jāparedz arī 
noteikums par drošības elementu ieviešanu, 
kas atvieglotu izstrādājumu autentiskuma 
pārbaudi.

uzraudzīt un labāk nodrošināt to atbilstību 
šīs direktīvas noteikumiem. Turklāt 
jāparedz arī noteikums par drošības 
elementu ieviešanu, kas atvieglotu 
izstrādājumu autentiskuma pārbaudi.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Olle Schmidt

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 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

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.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ar Padomes 1989. gada 
13. novembra Direktīvu 89/622/EEK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai38 dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai 
lietošanai paredzētas tabakas veidus. Šo 
aizliegumu apstiprināja ar 
Direktīvu 2001/37/EK39. Akta par 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Aizliegums pārdot orālai 
lietošanai paredzētu tabaku būtu 

svītrots
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jāsaglabā, lai novērstu, ka iekšējā tirgū 
nonāk izstrādājums, kas izraisa atkarību, 
nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista 
jauniešus. Attiecībā uz citiem bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu 
patēriņa tirgum, stingri noteikumi 
attiecībā uz marķējumu un sastāvdaļām 
tiek uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus 
neizplatītos tālāk par tradicionālo 
lietojumu.
__________________
38 OV L 359, 8.12.1989., 1. lpp.
39 OV C 241, 29.8.1994.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Preslav Borissov

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 

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana 
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām. Turklāt tā 
varētu atvieglot viltotu preču plūsmu 
tirgū. Tāpēc tabakas izstrādājumu 
pārrobežu tālpārdošana būtu jāaizliedz.
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Direktīvā 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances 
līgumiem, kura no 2014. gada 13. jūnija 
tiks aizstāta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra 
Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju 
tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana 
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām. Tāpēc 
tabakas izstrādājumu pārrobežu
tālpārdošana ir jāaizliedz.
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tiesībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana, 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.

Or. it

(Sk. grozījumus 16. pantā)
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Grozījums Nr. 96
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. cs

Pamatojums

Eksperti uzskata, ka, pienācīgi nodrošinot tirdzniecības aizliegumu nepilngadīgām personām, 
tiek radīts profilaktisks pasākums, kas pasargā bērnus un nepilngadīgās personas no 
smēķēšanas ietekmes.

Grozījums Nr. 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 98
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

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 

(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 
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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.

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 nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, kas paredzēti cilvēkiem 
lietošanai medicīniskos nolūkos, 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.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir pieejami nikotīnu saturoši nemedicīniski izstrādājumi, kas paredzēti kā alternatīvas 
smēķēšanai, nebūtu pamatoti piemērot farmācijas regulu visiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 99
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
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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.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Nora Berra

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 
apdraudējumam.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 101
Matteo Salvini

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.

Or. it

(Sk. grozījumus 6. panta 2. punkta 2. daļā)

Grozījums Nr. 102
Wim van de Camp

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 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 103
Antonyia Parvanova

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 
atkarību vai piesaistīt, brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru 

(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 
atkarību vai piesaistīt, brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību, unikālo identifikatoru 
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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.

un drošības elementu izmantošanu 
marķējumā un uz iepakojuma, datu 
glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām
personām iekļaujamo pamatelementu 
noteikšanu un nikotīna līmeņa pārskatīšanu 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu attiecīgas apspriedes, tostarp 
ekspertu līmenī. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā 
tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tabakas izstrādājumiem ir nelabvēlīga ietekme uz veselību, direktīvai ir jāaptver visi 
tabakas izstrādājumi neatkarīgi no patērētāju vecuma grupas.

Grozījums Nr. 104
Matteo Salvini

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 emisiju maksimālā satura 
un tā mērīšanas metožu noteikšanu, tādu 
sastāvdaļu maksimālā līmeņa noteikšanu, 
kas palielina toksicitāti un spēju izraisīt 
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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.

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

Or. it

(Sk. grozījumus 3. pantā un 6. panta 2. punkta 2. daļā)

Grozījums Nr. 105
Franz Obermayr

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 emisiju maksimālā satura 
un tā mērīšanas metožu noteikšanu, datu 
glabāšanas līgumos ar neatkarīgām trešām 
personām iekļaujamo pamatelementu 
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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.

noteikšanu un dažu tādu atbrīvojumu 
pārskatīšanu, kas piešķirti tabakas 
izstrādājumiem, kuri nav cigaretes, tinamās 
tabakas un bezdūmu 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.

Or. de

Grozījums Nr. 106
Robert Rochefort

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 
grozījumi.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(40) Ar šo direktīvu pilnībā saskaņo 
atsevišķus tabakas izstrādājumu un 
saistīto produktu ražošanas, noformējuma 
un pārdošanas aspektus. Dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos nedrīkst saglabāt 
vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no 
šajā direktīvā noteiktajām prasībām 
attiecībā uz marķēšanu un iepakojumu.

Or. xm

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. 108
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(40) Ja dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, uzskata 
par nepieciešamu paturēt spēkā stingrākus 
valsts noteikumus saistībā ar aspektiem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, tai būtu jāļauj 
to darīt attiecībā uz visiem izstrādājumiem. 
Tomēr dalībvalstis nedrīkst ieviest
atšķirīgus pasākumus saistībā ar tabakas 
izstrādājumu izskatu un pārdošanu. Tas 
jo īpaši attiecas uz marķēšanas un 
iepakojuma noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Atšķirīgi marķēšanas un iepakojuma noteikumi dalībvalstīs lielā mērā ierobežotu tabakas 
izstrādājumu brīvu apriti iekšējā tirgū. Turklāt stingrāki pasākumi attiecībā uz iepakojumu, 
piemēram, tā dēvētais „standarta iepakojums“, nav atbilstoši, jo tie veicinātu viltošanu.

Grozījums Nr. 109
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Dalībvalstij, kura pamatoti uzskata, 
ka ir nepieciešams saglabāt un/vai ieviest 
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valsts un/vai reģionālus pasākumus 
tradicionālo tabakas plantāciju 
uzturēšanai, jo vietējie iedzīvotāji no tām 
ir sociālekonomiski atkarīgi un ražošanai 
ir kultūras vērtība, būtu jāļauj to darīt.

Or. pt

Grozījums Nr. 110
Wim van de Camp

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 būtu jāvar 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.

Or. xm

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.
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Grozījums Nr. 111
Franz Obermayr

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 būtu jāvar 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.

Or. de

Pamatojums

Atšķirīgi marķēšanas un iepakojuma noteikumi dalībvalstīs lielā mērā ierobežotu tabakas 
izstrādājumu brīvu apriti iekšējā tirgū. Turklāt stingrāki pasākumi attiecībā uz iepakojumu, 
piemēram, tā dēvētais „standarta iepakojums”, nav piemēroti, jo tie veicinātu viltošanu.

Grozījums Nr. 112
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.a Dalībvalstīm būtu jāievēro tiesības uz 
tīru gaisu saskaņā ar Starptautiskā pakta 
par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām 7.b un 12. pantu, kuros 
noteiktas tiesības uz drošiem un 
nekaitīgiem darba apstākļiem un visu 
tiesības uz atbilstību augstākajiem 
iespējamiem fiziskās un garīgās veselības 
standartiem. Tas ir saskaņā ar 
Pamattiesību hartas 37. pantu, kurā 
noteikts piemākums Savienības politikas 
jomās iekļaut vides aizsardzību augstā 
līmenī un vides kvalitātes uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

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 



PE510.660v01-00 46/116 AM\935348LV.doc

LV

saistības,

Or. en

Grozījums Nr. 114
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aizliegumu laist tirgū orālai lietošanai 
paredzētu tabaku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aizliegumu laist tirgū orālai lietošanai 
paredzētu tabaku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanu;

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas aizliegumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanu;

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas aizliegumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanu;

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas aizliegumu;

Or. it

(Sk. grozījumus 16. pantā)

Grozījums Nr. 119
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “piedeva” ir viela, kas iekļauta tabakas 
izstrādājumā, tā iepakojuma vienībā vai 
jebkādā ārējā iepakojumā, izņemot 
tabakas lapas un citas dabīgas vai 
nepārstrādātas tabakas augu daļas;

svītrots

Or. it
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir svītrot piedevas definīciju un attiecīgās atsauces uz to tekstā, jo 
direktīvā nebūtu jāreglamentē iepakojumā esošās vielas, izņemot tās, kas pārceļo no 
iepakojuma materiāla uz gala produktu. Turklāt šķiet pareizāk šo jautājumu iekļaut 
„sastāvdaļas” definīcijā, un, ja tā tiek grozīta, nav nepieciešama 2. definīcija 2. pantā.

Grozījums Nr. 120
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “piedeva” ir viela, kas iekļauta tabakas 
izstrādājumā, tā iepakojuma vienībā vai
jebkādā ārējā iepakojumā, izņemot 
tabakas lapas un citas dabīgas vai 
nepārstrādātas tabakas augu daļas;

2) “piedeva” ir jebkura viela, kas 
izmantota tabakas izstrādājuma ražošanā 
un kuras klātesamība ir paredzēta gala 
izstrādājumā, izņemot tabakas lapas un 
citas dabīgas vai nepārstrādātas tabakas 
augu daļas;

Or. xm

Grozījums Nr. 121
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “vecuma verifikācijas sistēma” ir 
datorsistēma, kas nepārprotami apstiprina 
patērētāja vecumu, izmantojot valsts 
prasībām atbilstošus elektroniskus 
līdzekļus;

svītrots

Or. it

(Sk. grozījumus 16. pantā)
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Grozījums Nr. 122
Wim van de Camp

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;

Or. xm

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. 123
Maria do Céu Patrão Neves

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 vai 
mentola smaržas un garšas un ko rada 
piedeva vai piedevu kombinācija, tostarp, 
bet ne tikai, augļi, garšvielas, garšaugi, 
alkohols, saldumi vai vaniļa, un kas 
sajūtama pirms tabakas izstrādājuma 
lietošanas paredzētajā veidā vai tās laikā;

Or. pt
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Grozījums Nr. 124
Franz Obermayr

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 vai 
vaniļa, un kas sajūtama pirms tabakas 
izstrādājuma lietošanas paredzētajā veidā 
vai tās laikā;

Or. de

Grozījums Nr. 125
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. xm

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 126
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “pārrobežu tālpārdošana” ir 
tālpārdošanas pakalpojums, kuru patērētājs 
var izmantot, izstrādājuma pasūtīšanas 
brīdī neatrodoties dalībvalstī, kas ir tā 
dalībvalsts vai trešā valsts, kurā reģistrēts 
attiecīgais mazumtirdzniecības punkts; 
uzskata, ka mazumtirdzniecības punkts ir 
reģistrēts dalībvalstī, ja:

11) “pārrobežu tālpārdošana” ir 
tālpārdošanas pakalpojums, kuru patērētājs 
var izmantot, izstrādājuma pasūtīšanas 
brīdī neatrodoties dalībvalstī, kas ir tā 
dalībvalsts vai trešā valsts, kurā reģistrēts 
attiecīgais mazumtirdzniecības punkts:

Or. it

(Sk. grozījumus 16. pantā)

Grozījums Nr. 127
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziskas personas gadījumā – viņa/viņas 
uzņēmējdarbības vieta atrodas šajā 
dalībvalstī;

svītrots

Or. it

(Sk. grozījumus 16. pantā)

Grozījums Nr. 128
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārējos gadījumos – tā juridiskā adrese, 
centrālā administrācija vai 
uzņēmējdarbības vieta, tostarp filiāles, 
aģentūras vai jebkādas citas struktūras, ir 
šajā dalībvalstī;

svītrots
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Or. it

(Sk. grozījumus 16. pantā)

Grozījums Nr. 129
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) “sastāvdaļa” ir piedeva, tabaka (lapas 
un citas dabīgas, pārstrādātas vai 
nepārstrādāta tabakas augu daļas, tostarp 
tabaka ar palielinātu apjomu un 
atjaunota tabaka), kā arī visas vielas, kas 
sastopamas gatavā tabakas izstrādājumā, 
tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un 
uzlīmes;

18) “sastāvdaļa” ir jebkura viela vai 
elements, izņemot tabakas lapas un citas 
dabīgas vai nepārstrādātas tabakas augu 
daļas, ko izmanto tabakas izstrādājuma 
ražošanā vai sagatavošanā un kas 
joprojām ir sastopamas gatavajā tabakas 
izstrādājumā, arī tad, ja tās ir citā formā, 
tostarp papīrs, filtrs, krāsas un uzlīmes;

Or. xm

Pamatojums

Komisijas ierosināto definīciju aizstāj ar Direktīvas 2001/37/EK 2. pantā minēto definīciju.

Grozījums Nr. 130
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) “sastāvdaļa” ir piedeva, tabaka (lapas 
un citas dabīgas, pārstrādātas vai 
nepārstrādāta tabakas augu daļas, tostarp 
tabaka ar palielinātu apjomu un 
atjaunota tabaka), kā arī visas vielas, kas 
sastopamas gatavā tabakas izstrādājumā, 
tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un 
uzlīmes;

18) “sastāvdaļa” ir piedeva, kā arī visas 
vielas, kas sastopamas gatavā tabakas 
izstrādājumā, tostarp papīrs, filtrs, krāsas, 
kapsulas un uzlīmes;

Or. it
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Pamatojums

Tāpat kā Eiropas Komisija ieteikusi saistībā ar Direktīvas 2001/110/EK (Direktīva par medu) 
pārskatīšanu, arī šajā gadījumā ir svarīgi nošķirt sastāvdaļu un produkta dabīgu sastāvdaļu. 
Tāpēc tabaka jāuzskata par tabakas produktu dabīgu sastāvdaļu.

Grozījums Nr. 131
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) “sastāvdaļa” ir piedeva, tabaka (lapas 
un citas dabīgas, pārstrādātas vai 
nepārstrādāta tabakas augu daļas, tostarp 
tabaka ar palielinātu apjomu un 
atjaunota tabaka), kā arī visas vielas, kas
sastopamas gatavā tabakas izstrādājumā,
tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un 
uzlīmes;

18) “sastāvdaļa” ir jebkāda viela, kas 
izmantota tabakas izstrādājuma vai 
jebkādas tabakas izstrādājuma daļas
(tostarp papīra, filtru, krāsu, kapsulu un 
uzlīmju) ražošanā vai sagatavošanā un 
kas sastopama gatavā tabakas 
izstrādājumā;

Or. it

Pamatojums

Ieteicams saglabāt „sastāvdaļas” definīciju saskaņā ar to, kas jau ir iekļauta spēkā esošajā 
Direktīvā par tabakas izstrādājumiem. Šī definīcija neietver tabakas lapas, augu kultūru 
aizsardzībai izmantoto aģentu vielu atlikumus vai iepakojuma elementus. Definīcija attiecas 
uz vielām, kuras nav tabaka, kuras ir izmantojuši ražotāji un kuras ir sastopamas gala 
produktā.

Grozījums Nr. 132
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18a) “dabīga sastāvdaļa” ir tabaka (lapas 
un citas dabīgas, pārstrādātas vai 
nepārstrādātas tabakas augu daļas, 
tostarp tabaka ar palielinātu apjomu un 
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atjaunota tabaka);

Or. it

(Sk. grozījumus 2. panta 18. punktā)

Pamatojums

Tāpat kā Eiropas Komisija ieteikusi saistībā ar Direktīvas 2001/110/EK (Direktīva par medu) 
pārskatīšanu, arī šajā gadījumā ir svarīgi nošķirt sastāvdaļu un produkta dabīgu sastāvdaļu. 
Tāpēc tabaka jāuzskata par tabakas produktu dabīgu sastāvdaļu.

Grozījums Nr. 133
Sylvana Rapti

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);

Or. en

Grozījums Nr. 134
Gino Trematerra

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” ir tabakas 
izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
sastāvs vai emisijas (mēra gramos);

Or. it



AM\935348LV.doc 55/116 PE510.660v01-00

LV

Grozījums Nr. 135
Matteo Salvini

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);

Or. it

Grozījums Nr. 136
Lara Comi

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” ir tabakas 
izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
sastāvs (mēra gramos);

Or. it

Pamatojums

Pieļaut iespēju, ka emisiju maksimālais līmenis var būt arī nulle, nozīmētu atvērt ceļu uz 
jebkura pašlaik tirgū esošā tabakas izstrādājuma de facto aizliegšanu.

Grozījums Nr. 137
Matteo Salvini

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

Or. it

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 138
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 24.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24a) “standarta iepakojums” ir 
iepakojums, kurā zīmola nosaukumiem 
izmanto vienotu krāsu, fontu, izmēru, 
izvietojumu un zīmola veidu, kā arī 
standarta krāsu iepakojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25) “laist tirgū” nozīmē padarīt 
izstrādājumus pieejamus patērētājiem 

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

Savienībā par maksu vai bez tās, tostarp ar 
tālpārdošanas starpniecību;

Or. it

(Sk. grozījumus 16. pantā)

Grozījums Nr. 140
Wim van de Camp

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;

Or. xm

Grozījums Nr. 141
Wim van de Camp

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” 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;

Or. xm
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Grozījums Nr. 142
Wim van de Camp

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;

Or. xm

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. 143
Matteo Salvini

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 

30) “būtiska apstākļu maiņa” ir pārdošanas 
apjoma pieaugums kādā izstrādājumu 
kategorijā (piemēram, pīpju tabaka, cigāri, 
cigarilli) par vismaz 25 % visā Savienībā, 
pamatojoties uz pārdošanas datiem, kas 
iesniegti saskaņā ar 5. panta 4. punktu, vai 
attiecīgās izstrādājumu kategorijas 
izplatības līmeņa palielināšanās patērētāju 
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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;

grupā vecumā līdz 25 gadiem par vismaz 
5 procentu punktiem visā Savienībā, 
pamatojoties uz Eirobarametra ____ [šo 
datumu noteiks direktīvas pieņemšanas 
brīdī] ziņojumu vai līdzvērtīgu izplatības 
pētījumu;

Or. it

Grozījums Nr. 144
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33) “tabaka smēķēšanai” ir tabakas 
izstrādājums, kas nav bezdūmu tabakas 
izstrādājums;

33) “tabaka smēķēšanai” ir tabakas 
izstrādājums, ko paredzēts lietot 
sadedzinot;

Or. xm

Grozījums Nr. 145
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34) “tabakas izstrādājumi” ir izstrādājumi, 
ko patērētāji var lietot un kas sastāv (kaut 
vai daļēji) no tabakas, kura ir vai nav 
ģenētiski modificēta;

34) “tabakas izstrādājumi” ir izstrādājumi, 
ko patērētāji var lietot un kas sastāv (kaut 
vai daļēji) no tabakas;

Or. el

Grozījums Nr. 146
Preslav Borissov
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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 30 gadus;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 147
Maria do Céu Patrão Neves

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;

Or. pt

Grozījums Nr. 148
Ian Hudghton

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 36.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36b) “standarta iepakojums” ir 
iepakojums, kurā izmantota vienota 
iepakojuma krāsa un aizliegti visi zīmola 
elementi, izņemot zīmola nosaukumu, 
kuru norāda, izmantojot standarta fontu 
un izvietojumu uz iepakojuma. 
Standartizāciju var attiecināt arī uz 
iepakojuma izmēru, atvēršanas 
mehānismu un citiem dizaina elementiem. 
Uz iepakojuma saglabā attiecīgos tiesiskos 
marķējumus, piemēram, brīdinājumus par 
ietekmi uz veselību un nodokļu markas;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36c) “mazāk kaitīgs tabakas 
izstrādājums” ir jebkurš tabakas 
izstrādājums, kas samazina slimību risku, 
kuru rada parastie tabakas izstrādājumi;

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumiem 17. pantā. Ja kompetentās iestādes ir zinātniski 
pierādījušas, ka konkrētiem jaunās paaudzes tabakas izstrādājumiem ir īpašības, kas 
samazina kaitējumu, jāizveido efektīvi regulējošie instrumenti un jāparedz iespēja 
patērētājam saņemt pareizu informāciju. 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. 150
Patricia van der Kammen
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 151
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. el

Pamatojums

Maksimālais saturs ir uzskatāms par būtiski svarīgu tiesību aktu daļu, un jebkuriem šajā 
saistībā veiktajiem grozījumiem ir piemērojama parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 152
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 153
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 154
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Eiropas Komisijai nebūtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai samazinātu darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda maksimālo saturu (un faktiski aizliegt jebkādu pašlaik tirgū 
esošu tabakas izstrādājumu), jo tie ir būtiski, nevis sekundāri direktīvas aspekti, kā noteikts 
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LESD 290. panta 1. punktā. Šajā saistībā uzskata, ka ir svarīgi iesaistīt Eiropas Parlamentu 
un Padomi.

Grozījums Nr. 155
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pielāgotu 
1. punktā noteikto maksimālo saturu 
starptautiski pieņemtiem standartiem.

Or. it

Grozījums Nr. 156
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 

svītrots
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robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

Or. nl

Grozījums Nr. 157
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 158
Wim van de Camp

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

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

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

Or. xm

Pamatojums

Maksimālais saturs ir uzskatāms par būtiski svarīgu tiesību aktu daļu, un jebkuriem šajā 
saistībā veiktajiem grozījumiem ir piemērojama parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 159
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 

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

Or. el

Pamatojums

Maksimālais saturs ir uzskatāms par būtiski svarīgu tiesību aktu daļu, un jebkuriem šajā 
saistībā veiktajiem grozījumiem ir piemērojama parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 160
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija apsver 
atbilstošu politisku reakciju, tostarp, ja 
nepieciešams, ierosinot grozīt šo direktīvu 
saskaņā ar 23. pantā minētā ziņojuma 
faktiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 161
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Lielākas skaidrības labad punkts sadalīts 3. punktā un 3.a punktā.

Grozījums Nr. 162
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijā.

Or. it

Pamatojums

Citu emisiju maksimālā satura noteikšana, bez šaubām, ir darbība, kuras mērķis ir grozīt 
direktīvas būtiskus elementus, kas noteikti Līguma 290. panta 1. punktā, un tāpēc to nevar 
uzticēt Eiropas Komisijai, neiesaistot Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr. 163
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punktā minēto maksimālo 
saturu:
a) starptautiskā līmenī pieņemtiem 
standartiem, ja tādi pastāv, vai
b) ja zinātniski dati pierāda, ka tas 
palielina tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
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atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

Or. it

Pamatojums

Lielākas skaidrības labad punkts sadalīts 3. punktā un 3.a punktā un pārformulēta otrā daļa.

Grozījums Nr. 164
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. el

Pamatojums

Šo starptautisko standartu jau izmanto oglekļa monoksīda norāžu pareizības noteikšanai.

Grozījums Nr. 165
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 166
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. xm

Grozījums Nr. 167
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 168
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. xm

Grozījums Nr. 169
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 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 pielāgotu mērīšanas metodes.

Or. it
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Pamatojums

Lielākas skaidrības labad punkts sadalīts 4. punktā un 4.a punktā.

Grozījums Nr. 170
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu 
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 Kopienas 
līmenī noteiktu piemērojamās mērījumu 
metodes.

Or. it

(Sk. Direktīvas 2001/37/EK 31. apsvērumu)

Grozījums Nr. 171
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. xm

Grozījums Nr. 172
Wim van de Camp
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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. 
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.

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, ja iespējams,
emisijas un saturs. 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.

Or. xm

Grozījums Nr. 173
Sylvana Rapti

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. 
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.

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 
tirdzniecības nosaukuma un tipa) 
izmantotās sastāvdaļas un to daudzums, kā 
arī emisijas un saturs. 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 
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iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā 
izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu 
iekļaušanai minētajos tabakas 
izstrādājumos. Sarakstā norāda to 
statusu, tostarp informāciju par to, vai 
sastāvdaļas ir reģistrētas un izvērtētas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas 
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), 
kā arī to klasifikāciju saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu. Šim sarakstam 
pievieno arī toksikoloģiskos datus, kas 
ražotājam vai importētājam pieejami par 
šīm sastāvdaļām, kuras var būt attiecīgi 
dedzinātā vai nededzinātā veidā, jo īpaši 
norādot to ietekmi uz patērētāju veselību 
un ņemot vērā inter alia visas to atkarību 
izraisošas īpašības. Sarakstu izveido pēc 
katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas 
svara dilstošā secībā. Ražotāji un 
importētāji norāda izmantotās mērīšanas 
metodes, izņemot attiecībā uz darvu, 
nikotīnu un oglekļa monoksīdu un 4. panta 
4. punktā minētajām emisijām. Dalībvalstis 
var arī prasīt, lai ražotāji vai importētāji 
veiktu citus testus, ko var noteikt valsts 
kompetentās iestādes, lai novērtētu vielu 
iedarbību uz veselību, ņemot vērā inter 

Šim sarakstam pievieno arī toksikoloģiskos 
datus, kas ražotājam vai importētājam 
pieejami par šīm sastāvdaļām, kuras var 
būt attiecīgi dedzinātā vai nededzinātā 
veidā, jo īpaši norādot to ietekmi uz 
patērētāju veselību un ņemot vērā inter alia 
visas to atkarību izraisošas īpašības. 
Sarakstu izveido pēc katras izstrādājumā 
iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. 
Ražotāji un importētāji norāda izmantotās 
mērīšanas metodes, izņemot attiecībā uz 
darvu, nikotīnu un oglekļa monoksīdu un 
4. panta 4. punktā minētajām emisijām.
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alia to toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību.

Or. xm

Pamatojums

Pārmērīgs administratīvais slogs MVU.

Grozījums Nr. 175
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tabakas izstrādājumiem, kuri nav 
cigaretes, nepiemēro šā panta 
noteikumus, kamēr Kopienas līmenī nav 
noteiktas mērījumu metodes saskaņā ar 
4. panta 4.a punktu.

Or. it

(Sk. Direktīvas 2001/37/EK 31. apsvērumu)

Grozījums Nr. 176
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. xm
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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. 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

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. 178
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku 
smēķēšanai ar raksturīgu aromātu.

Or. en
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Pamatojums

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Grozījums Nr. 179
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu, 
neskarot Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās akta 151. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs direktīvas 15. pantu un Zviedrijai piešķirto kultūras atkāpi attiecībā uz orālai 
lietošanai paredzēto tabaku, šis princips ir jāpiemēro arī sastāvdaļu regulējumam, jo 
Zviedrijas tradicionālā tabaka bieži ir aromatizēta.

Grozījums Nr. 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu ar 
nosacījumu, ka ir pieejami nepārprotami 
zinātniski pierādījumi par to, ka attiecīgā 
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piedeva palielina izstrādājuma toksicitāti 
vai spēju izraisīt atkarību.

Or. pl

Pamatojums

Raksturīgu aromātu izmantošanu nevar aizliegt, ja vien nav pieejami pierādījumi par to, ka 
tie padara tabakas izstrādājums kaitīgākus. Visi tabakas izstrādājumi, neatkarīgi no to 
aromāta, ir kaitīgi, tāpēc vienu izstrādājumu nevajadzētu aizliegt bez pienācīga pamatojuma.

Grozījums Nr. 181
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.
Izņēmumu piešķir attiecībā uz mentolu, jo 
mentols ir uzskatāms par tradicionālu 
tabakas aromātu un nav klasificējams 
vienā kategorijā ar citiem tabakas 
aromātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai.

Or. pl

Grozījums Nr. 184
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis aizliedz piedevu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 

Dalībvalstis neierobežo vai neaizliedz tādu 
sastāvdaļu izmantošanu, kas ir būtiskas 
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izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

tabakas izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs
sastāvdaļas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums izriet no „piedevas” definīcijas svītrošanas. Turklāt, ņemot vērā atsauci punkta 
pirmajā daļā uz tabakas izstrādājumu ar raksturīgu aromātu aizliegumu, atsauce otrajā daļā 
uz piedevām, kas nerada raksturīgu aromātu, šķiet neskaidra. Arī piedevas „būtiskuma” 
jēdziens izstrādājuma ražošanā ir neskaidrs un varētu būt pamats atšķirīgiem dalībvalstu 
lēmumiem.

Grozījums Nr. 186
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija 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.

Or. it

Grozījums Nr. 187
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 1. un 
2. punktu, liecina, ka konkrēta piedeva vai 
to kombinācija, pārsniedzot noteiktu 
līmeni vai koncentrāciju, parasti piešķir 

svītrots
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tabakas izstrādājumiem raksturīgu 
aromātu, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
noteiktu šo piedevu vai piedevu 
kombināciju maksimāli pieļaujamo 
līmeni.

Or. nl

Grozījums Nr. 188
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 189
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de
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Pamatojums

Komisijas priekšlikuma jēdzieniskā neskaidrība rada tiesisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 190
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 ar 
nosacījumu, ka ir pieejami nepārprotami 
zinātniski pierādījumi par to, ka attiecīgā 
piedeva palielina izstrādājuma toksicitāti 
vai spēju izraisīt atkarību. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

Or. pl

Grozījums Nr. 191
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr
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Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 192
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tehniskajām ierīcēm, kuru mērķis ir 
samazināt konkrētus kaitējošus 
smēķēšanas elementus vai paaugstināt 
tabakas izstrādājumu bioloģisko 
noārdīšanos, nepiemēro 5. punkta 
noteikumus.

Or. it

Grozījums Nr. 193
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 194
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 195
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 196
Antonyia Parvanova
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā tabakas izstrādājumiem ir nelabvēlīga ietekme uz veselību, direktīvai ir jāaptver visi 
tabakas izstrādājumi neatkarīgi no patērētāju vecuma grupas.

Grozījums Nr. 197
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 199
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 200
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.

Or. xm

Pamatojums

Jaunu noteikumu ieviešana attiecībā uz saistītajiem tabakas izstrādājumiem ietekmē 6. panta 
darbības jomu, tāpēc lēmums ir jāatstāj likumdevēju pārziņā, izmantojot parasto 
likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, tinamās tabakas izstrādājumi un 
orālai lietošanai paredzētā tabaka, atbrīvo 
no 1. un 5. punktā noteiktajiem 
aizliegumiem.

Or. de

Pamatojums

Tradicionālās šņaucamtabakas un košļājamās tabakas patēriņš ir ierobežots ļoti nedaudzos 
Eiropas reģionos un ir daļa no tradicionālām ieražām. Turklāt šņaucamtabaku un košļājamo 
tabaku galvenokārt patērē gados vecāki cilvēki. Arī attiecībā uz marķēšanas prasībām 
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saskaņā ar 10. un 11. pantu šņaucamtabakai un košļājamai tabakai ir piemērojami tādi paši, 
mazāk ierobežojoši noteikumi kā cigāriem, cigarilliem un pīpju tabakai. Tāpēc 6. pantā ir 
jāpiemēro tādi paši izņēmumi.

Grozījums Nr. 202
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, tinamās tabakas izstrādājumi, 
ūdenspīpju tabaka 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.

Or. it

Pamatojums

Eirobarometra dati liecina, ka ūdenspīpju (narghilè) lietošana ir izplatītāka jauniešu un 
studentu vidū salīdzinājumā ar citām kategorijām.

Grozījums Nr. 203
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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

Or. de

Grozījums Nr. 204
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Noteikumus, kas minēti 6. panta 1., 
2. un 3. punktā nepiemēro tabakai, kas 
paredzēta orālai lietošanai (“snus”).

Or. sv

Grozījums Nr. 206
Olle Schmidt

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

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.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs direktīvas 15. pantu, orālai lietošanai paredzētas tabakas regulējums nav šīs 
direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 207
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 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, 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.

Or. el

Pamatojums

Nodokļa markai jāatrodas uz tabakas izstrādājumu iepakojuma atvēruma vietas, lai, atverot 
iepakojumu, nodokļa marka tiktu sabojāta, tādējādi ierobežojot nodokļa marku vairākkārtēju 
izmantošanu un kontrabandu.
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Grozījums Nr. 208
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 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 cenu zīmes, 
izsekošanas un identificēšanas zīmes, 
drošības elementus vai jebkādu apvalku, 
maisiņu, apvākojumu, kastīti vai citu 
līdzekli vai atverot iepakojuma vienību.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 tie būtu redzami un tos 
nevarētu noņemt vai izdzēst. Izmantojot
jebkādas nodokļa markas un cenu zīmes, 
izsekošanas un identificēšanas zīmes, 
drošības elementus vai jebkādu apvalku, 
maisiņu, apvākojumu, kastīti vai citu 
līdzekli, brīdinājumiem par ietekmi uz 
veselību ir jābūt redzamiem un 
salasāmiem. Tas pats ir piemērojams arī
iepakojuma vienības atvēršanas 
mehānisma izstrādē.

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka, laižot tabakas 
izstrādājumu tirgū, brīdinājumi par ietekmi 
uz veselību, kas atrodas uz iepakojuma 
vienības galvenās virsmas vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ir pilnībā redzami. Kad 
tabakas izstrādājumi tiek laisti tirgū, 
izmantojot apvalkus, maisiņus, 
apvākojumus, kastītes vai citus līdzekļus, 
brīdinājumiem par ietekmi uz veselību ir 
jābūt redzamiem un salasāmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. el

Pamatojums

Nodokļa markai jāatrodas uz tabakas izstrādājumu iepakojuma atvēruma vietas, lai, atverot 
iepakojumu, nodokļa marka tiktu sabojāta, tādējādi ierobežojot nodokļa marku vairākkārtēju 
izmantošanu un kontrabandu.
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Grozījums Nr. 212
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Uz iepakojuma vienībām un jebkāda 
ārējā iepakojuma izvietotie attēli, kas vērsti 
uz patērētājiem Savienībā, atbilst šīs 
nodaļas noteikumiem.

7. Uz iepakojuma vienībām un jebkāda 
ārējā iepakojuma potenciāli izvietotie 
attēli, kas vērsti uz patērētājiem Savienībā, 
atbilst šīs nodaļas noteikumiem.

Or. el

Pamatojums

Par attēlu ieviešanu būtu jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 213
Ian Hudghton

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Sabiedrības veselības aizsardzības 
nolūkos dalībvalstis var saglabāt vai 
ieviest tādus valsts noteikumus attiecībā 
uz tabakas izstrādājumu marķēšanu un 
iepakojumu, kas pārsniedz šajā direktīvā 
minētos noteikumus, tostarp saglabāt vai 
ieviest tādus noteikumus, ar kuriem atļauj 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 
standartizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Konstantinos Poupakis
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. 
Tinamajai tabakai informatīvo uzrakstu 
drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, 
atverot iepakojuma vienību. Gan 
vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais 
uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts.

Or. el

Pamatojums

Izmēra noteikumi nevar tikt piemēroti visiem iepakojuma veidiem. Tas netieši noteiktu vienotu 
iepakojuma izmēru, formu un noformējumu, kas izraisītu ievērojamu konkurences 
izkropļojumu.

Grozījums Nr. 215
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. 
Tinamajai tabakai informatīvo uzrakstu 
drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, 
atverot iepakojuma vienību. Gan 
vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais 
uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts.

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Gino Trematerra

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. 
Tinamajai tabakai informatīvo uzrakstu 
drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, 
atverot iepakojuma vienību. Gan 
vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais 
uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts.

Or. it

Grozījums Nr. 217
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām ar 
fontu Helvetica treknrakstā uz balta vai 
citas krāsas fona. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

Or. it

Grozījums Nr. 218
Franz Obermayr
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts var segt līdz 50 % 
no virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

Or. de

Grozījums Nr. 219
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām, īpaši 
redzamā veidā aizņemot lielāko virsmas 
daļu. Tinamajai tabakai informatīvo 
uzrakstu drukā uz virsmas, kas kļūst 
redzama, atverot iepakojuma vienību. Gan 
vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais 
uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts.

Or. pt

Grozījums Nr. 220
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 45 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.
Smēķēšanai paredzētajai tabakai, kas nav 
cigaretes vai tinamā tabaka, vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu 
drukā uz iepakojuma vienības sānu 
malām. Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 50 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. 
Tinamajai tabakai informatīvo uzrakstu 
drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, 
atverot iepakojuma vienību. Gan 
vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais 
uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts.

Or. it
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Pamatojums

Arī augstuma un platuma milimetros noteikšana brīdinājumiem par ietekmi uz veselību 
izslēdz no tirgus daudzus iepakojuma formātus un padara vienādu iepakojuma formu un 
dizainu, apdraudot tirgus vērtību un paaugstinot nelikumīgas tirdzniecības risku, vienlaicīgi 
nepievienojot nekādu ieguvumu saistībā ar veselību. Tam visam būs spēcīga ietekme uz 
nodarbinātību un tiks veicināta daudzu prasību iesniegšana. Šā punkta noteikumi pārkāpj arī 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) TBT un TRIPS līgumu.

Grozījums Nr. 222
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) lai pielāgotu 1. un 2. punktā paredzēto 
brīdinājumu formulējumu zinātnes un 
tirgus attīstībai;
b) lai noteiktu šajā pantā paredzēto 
brīdinājumu formātu, izvietojumu un 
dizainu, tostarp fonta veidu un fona 
krāsu.

Or. nl

Grozījums Nr. 223
Wim van de Camp

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

Or. xm
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Grozījums Nr. 224
Franz Obermayr

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

Or. de

Grozījums Nr. 225
Lara Comi

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

Or. it

Grozījums Nr. 226
Pablo Arias Echeverría

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



AM\935348LV.doc 101/116 PE510.660v01-00

LV

Or. es

Grozījums Nr. 227
Matteo Salvini

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.

b) lai noteiktu šajā pantā paredzēto 
brīdinājumu izvietojumu un dizainu, 
tostarp fonta izmēru un fona krāsu, ņemot 
vērā katras dalībvalsts valodas prasības.

Or. it

Grozījums Nr. 228
Adam Bielan

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.

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

Or. pl

Grozījums Nr. 229
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) sastāv no rakstiska brīdinājuma, kas 
norādīts šīs direktīvas I pielikuma sarakstā;
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Or. el

Pamatojums

Par attēlu ieviešanu būtu jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 230
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 85 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz vismaz 75 % no iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma 
priekšējās un aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sedz 75 % no iepakojuma vienības un c) sedz vismaz 50 % un līdz 65 % no 
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jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējāsvirsmas;

iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma priekšējās un aizmugurējās 
ārējās virsmas;

Or. de

Grozījums Nr. 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 43 % no iepakojuma vienības 
priekšējās ārējās virsmas un 62% no
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. de

Grozījums Nr. 234
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. xm

Grozījums Nr. 235
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Gino Trematerra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. it

Grozījums Nr. 237
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. el

Pamatojums

Izmērs brīdinājumiem par ietekmi uz veselību būtu jāpaaugstina samērīgi, nepārsniedzot 
50 % no tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas.
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Grozījums Nr. 238
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. pt

Grozījums Nr. 240
Franz Obermayr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. de
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Grozījums Nr. 241
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. it

Pamatojums

Brīdinājumu palielināšana līdz 50 % ir vairāk nekā atbilstoša, lai garantētu patērētājam 
informācijas mērķus. Nav arī pierādīts, ka brīdinājumu par ietekmi uz veselību palielināšana 
samazinātu tabakas ietekmi. Nosakot, ka brīdinājuma izmēram jābūt 75 % no iepakojuma, 
pastāv risks pārkāpt ES un PTO līgumos noteiktās pamattiesības, piemēram, attiecībā uz 
intelektuālā īpašuma un rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Grozījums Nr. 242
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 50 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. es

Grozījums Nr. 243
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
iekšējā iepakojuma apakšējā malā;

Or. it

Pamatojums

Brīdinājuma par ietekmi uz veselību izvietošana, sākot no iepakojuma augšējās malas,
nozīmētu, ka atvēršanas brīdī tas tiek pārplēsts, un piespiestu izvietot fiskālos elementus 
apakšējā malā, kur tie netiktu pārplēsti, atverot iepakojumu, un tādējādi varētu tikt izmantoti 
atkārtoti. Nosakot, ka visai informācijai uz iepakojuma jābūt izvietotai vienā virzienā, 
ierobežotu zīmola izvietošanu, kas varētu tikt izvietots citā virzienā, nevis tādā pašā kā 
brīdinājums par ietekmi uz veselību.

Grozījums Nr. 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. de

Grozījums Nr. 245
Gino Trematerra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atrodas iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma augšējā malā, un ir 

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

izvietots tādā pašā virzienā kā jebkāda cita 
uz iepakojuma esošā informācija;

Or. it

Grozījums Nr. 246
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
iekšējā iepakojuma apakšējā malā, un ir 
izvietots tādā pašā virzienā kā jebkāda cita 
uz iepakojuma esošā informācija;

Or. it

Pamatojums

Lai ļautu patērētājam atpazīt produkta zīmolu, ko tas pērk.

Grozījums Nr. 247
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. xm

Grozījums Nr. 248
Franz Obermayr
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tiek atveidots saskaņā ar formātu, 
izvietojumu, dizainu un proporcijām, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar 3. punktu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 249
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. el

Pamatojums

Šādi izmēra noteikumi nevar tikt piemēroti visiem iepakojuma veidiem. Tas netieši noteiktu 
vienotu iepakojuma izmēru, formu un noformējumu, kas izraisītu ievērojamu konkurences 
izkropļojumu. Turklāt šā panta c) apakšpunktā ir noteikta iepakojuma vienības ārējās virsmas 
procentuālā daļa, tāpēc nav pienācīgi minēt dimensijas uz cigarešu iepakojuma vienībām.

Grozījums Nr. 250
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots
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i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. xm

Grozījums Nr. 251
Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. de

Grozījums Nr. 253
Gino Trematerra

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. it

Grozījums Nr. 254
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. it

Grozījums Nr. 255
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. pt
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Grozījums Nr. 256
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. it

Pamatojums

Arī augstuma un platuma milimetros noteikšana brīdinājumiem par ietekmi uz veselību 
izslēdz no tirgus daudzus iepakojuma formātus un padara vienādu iepakojuma formu un 
dizainu, apdraudot tirgus vērtību un paaugstinot nelikumīgas tirdzniecības risku, vienlaicīgi 
nepievienojot nekādu ieguvumu saistībā ar veselību. Tam visam būs spēcīga ietekme uz 
nodarbinātību un tiks veicināta daudzu prasību iesniegšana. Šā punkta noteikumi pārkāpj arī 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) TBT un TRIPS līgumu.

Grozījums Nr. 257
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;
ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. es

Grozījums Nr. 258
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm; svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 259
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm; i) augstums: ne lielāks kā 43 mm;

Or. de

Grozījums Nr. 260
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm; i) augstums: ne mazāks kā 68 mm;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) platums: ne mazāks kā 55 mm. svītrots
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Or. es

Grozījums Nr. 262
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. nl

Grozījums Nr. 263
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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proporcijas;

Or. xm

Grozījums Nr. 264
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 265
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Pamatojums

Proporcijas brīdinājumiem par ietekmi uz veselību ir uzskatāmas par būtiski svarīgu tiesību 
aktu daļu, un jebkuriem šajā saistībā veiktajiem grozījumiem ir piemērojama parastā 
likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību formātu, izvietojumu, dizainu un
rotāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 267
Gino Trematerra

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību formātu, izvietojumu, dizainu;

Or. it


