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Grozījums Nr. 268
Matteo Salvini

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 izvietojumu, dizainu (tostarp 
fontu tipu un lielumu), rotāciju un 
proporcijas, pienācīgi ņemot vērā katrā 
dalībvalstī pastāvošos valodas 
ierobežojumus;

Or. it

Grozījums Nr. 269
Adam Bielan

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. pl

Grozījums Nr. 270
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību atrašanās vietu, formātu, 

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

Or. it

Pamatojums

Atbilstīgi pilnvarām, kas Komisijai piešķirtas ar šo punktu, tā varētu mainīt šīs direktīvas 
būtiskos elementus, pienācīgi neiesaistot Parlamentu un Padomi, kas būtu LESD 290. panta 
1. punkta noteikumu pārkāpums. Turklāt, ja Komisijai ļaus noteikt pasākumus attiecībā uz 
brīdinājumu rotāciju, tas varētu radīt preču trūkumu, jo tabakas izstrādājumu ražotāji 
nespētu savlaicīgi pielāgot ražošanas procesu šīm prasībām.

Grozījums Nr. 271
Pablo Arias Echeverría

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 un dizainu;

Or. es

Grozījums Nr. 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 273
Gino Trematerra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 274
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Tie ir būtiski, nevis sekundāri elementi, tādējādi ir nepareizi piešķirt Komisijai pilnvaras veikt 
tajos izmaiņas, pienācīgi neiesaistot Parlamentu un Padomi. Turklāt ir grūti pārliecināties, 
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kā tiek saglabāta brīdinājumu par ietekmi uz veselību integritāte un redzamība, ja Komisija 
ļautu šo brīdinājumu saplēst iepakojuma atvēršanas brīdī.

Grozījums Nr. 275
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, ir atbrīvota 
no pienākuma uz iepakojuma izvietot 
8. panta 2. punktā paredzēto informatīvo 
uzrakstu un 9. pantā paredzētos 
kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību. Papildus vispārīgajiem 
brīdinājumiem, kas minēti 8. panta 
1. punktā, uz katras šo izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietots rakstisks 
brīdinājums, kas norādīts I pielikuma 
sarakstā. 8. panta 1. punktā minētais 
vispārīgais brīdinājums ietver atsauci uz 
atmešanas pakalpojumiem saskaņā ar 
9. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
Vispārējo brīdinājumu drukā uz 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma visredzamākās virsmas. 
I pielikumā uzskaitītos rakstiskos 
brīdinājumus maina rotācijas kārtībā, lai 
garantētu to regulāru parādīšanos uz 
iepakojumiem. Šos brīdinājumus drukā uz 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma otrās visredzamākās virsmas.
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2. Vispārīgie brīdinājumi, kas minēti 
1. punktā, sedz 30 % no attiecīgās 
iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā 
iepakojuma ārējās virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 32 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar 
trim valsts valodām. 

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

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

(a) ir drukāti ar melnu krāsu Helvetica 
treknrakstā uz balta fona. Lai tiktu 
ņemtas vērā valodas prasības, dalībvalstis 
var noteikt burtu izmēru ar nosacījumu, 
ka tās tiesību aktos norādītais burtu 
izmērs ir tāds, lai uzraksts aizņemtu 
lielāko iespējamo daļu no attiecīgajam 
tekstam paredzētā laukuma;
(b) ir centrēti laukumā, kurā tiem jābūt 
uzdrukātiem, paralēli iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
augšējai malai;
(c) ir apvilkti ar ne mazāk kā 3 mm un ne 
vairāk kā 4 mm platu melnu līniju, kas ir 
rakstiskajam brīdinājumam paredzētā 
laukuma iekšpusē.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atsauktu 1. punktā paredzēto atbrīvojumu, 
ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa.

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāļauj lietot nenoņemamas uzlīmes, lai varētu izmantot lielākus brīdinājuma tekstus uz 
tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, ja par iepakojuma materiālu 
kartona vietā ir izmantots cits materiāls. 

Grozījums Nr. 277
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it
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Grozījums Nr. 278
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Vispārīgie brīdinājumi, kas minēti 
1. punktā, sedz ne vairāk kā 17 % no 
attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda 
ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo 
proporciju palielina līdz 19 % dalībvalstīs 
ar divām valsts valodām un līdz 21 %
dalībvalstīs ar trim valsts valodām.

Or. de

Grozījums Nr. 279
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 280
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 281
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Rakstiskais brīdinājums, kas minēts 
1. punktā, sedz ne vairāk kā 22 % no 
attiecīgās iepakojuma vienības vai jebkāda 
ārējā iepakojuma ārējās virsmas. Šo 
proporciju palielina līdz 25 % dalībvalstīs 
ar divām valsts valodām un līdz 29 %
dalībvalstīs ar trim valsts valodām.

Or. de

Grozījums Nr. 282
Wim van de Camp

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

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

Or. en

Pamatojums

Uz citiem tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, attiecas noteikumi, 
kas atbilst Direktīvas 2001/37/EK noteikumiem,  Šis punkts bija šo noteikumu sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 283
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Uz citiem tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, attiecas noteikumi, 
kas atbilst Direktīvas 2001/37/EK noteikumiem,  Šis punkts bija šo noteikumu sastāvdaļa. 
Saskaņā ar Direktīvas 2001/37 EK 18. apsvērumu būtu jāļauj lietot nenoņemamas uzlīmes, lai 
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atvieglotu šīs direktīvas marķēšanas noteikumu ieviešanu.

Grozījums Nr. 284
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 285
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 286
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) ir apvilkti ar ne mazāk kā 2 mm un ne 
vairāk kā 3 mm platu melnu līniju, kas ir 
rakstiskajam brīdinājumam paredzētā 
laukuma iekšpusē.

Or. de

Grozījums Nr. 287
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 288
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 289
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis tabakas izstrādājums var kaitēt jūsu 
veselībai un rada atkarību.

Šis tabakas izstrādājums var kaitēt jūsu 
veselībai un rada atkarību, bet rada 
ievērojami mazāku risku kā smēķēšana.

Or. en

Pamatojums

Daudz svarīgāk ir sniegt informāciju par relatīvo risku, nekā paust nenoteiktus apgalvojumus 
par kaitīgumu. Ierosinātais formulējums dod skaidru, uz pierādījumiem balstītu signālu 
tabakas lietotājiem

Grozījums Nr. 290
Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šis tabakas izstrādājums var kaitēt jūsu 
veselībai un rada atkarību.

Šis tabakas izstrādājums kaitē jūsu 
veselībai un rada atkarību.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis tabakas izstrādājums var kaitēt jūsu 
veselībai un rada atkarību.

Šis tabakas izstrādājums kaitē jūsu 
veselībai un rada atkarību.
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Or. el

Grozījums Nr. 292
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 293
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 294
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Termins „sociālā” radītu juridisku nenoteiktību, jo tas ir neskaidrs.

Grozījums Nr. 295
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ierosina, ka konkrētais tabakas 
izstrādājums ir vitalizējošs, enerģizējošs, 
ārstniecisks, jaunību saglabājošs vai ka tam 
ir citāda labvēlīga ietekme uz veselību;

Or. it

Pamatojums

Ir jāizņem atsauces uz to, ka šis izstrādājums ir dabisks, organisks vai ka tam pozitīva sociāla 
ietekme, jo tās var ļoti plaši interpretēt, kā rezultātā patērētāji varētu nesaņemt būtisku 
faktisko informāciju par šo izstrādājumu. Tas ir pretrunā vairākiem LESD noteikumiem 
attiecībā uz pamattiesībām, tostarp īpašuma tiesībām, vārda brīvību un patērētāju tiesībām 
saņemt informāciju, kā arī PTO noteikumiem. 

Grozījums Nr. 296
Lara Comi
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Jāsvītro c apakšpunkts, jo to var ļoti plaši vai patvaļīgi interpretēt, kā rezultātā patērētāji 
varētu nesaņemt būtisku faktisko informāciju par šo izstrādājumu, piemēram to, ka tas satur 
kādu Amerikā audzētu tabakas šķirni. Tas ir pretrunā vairākiem LESD noteikumiem attiecībā 
uz pamattiesībām, tostarp īpašuma tiesībām, vārda brīvību un patērētāju tiesībām saņemt 
informāciju, kā arī PTO noteikumiem. 

Grozījums Nr. 297
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atgādina pārtikas produktu. d) attiecībā uz orālai lietošanai paredzētu 
tabaku, atgādina pārtikas produktu.

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar šo direktīvu minētā prasība attiecas tikai uz orālai lietošanai paredzētu tabaku, un 
šis noteikums ir jāsaglabā, citādi par cigaretēm varētu teikt, ka tās ir līdzīgas saldumiem, 
piemēram, šokolādes cigaretēm, kas ir pieejamas dalībvalstu tirgos.

Grozījums Nr. 298
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts



PE510.679v02-00 18/112 AM\935995LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 299
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma 
neizmanto tekstus, nosaukumus, preču 
zīmes un figurālas vai citas zīmes, kas 
norāda, ka konkrētais tabakas 
izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem 
tabakas izstrādājumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosināto tekstu aizstāj ar Direktīvas 2001/37/EK 7. panta tekstu.

Grozījums Nr. 300
Konstantinos Poupakis
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas vai arī var attiekties 
uz pašu tabakas izstrādājumu formu.

Or. el

Pamatojums

Šajā direktīvas priekšlikumā paredzēts aizliegt cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 
7,5 mm. Tomēr attiecīgajos pētījumos nav pierādīts, ka šādi noteikumi būs lietderīgi attiecībā 
uz direktīvas mērķiem. Gluži pretēji — tie negatīvi ietekmēs iekšējo tirgu un izkropļos brīvo 
konkurenci tabakas nozarē, ņemot vērā, ka smēķētāji vai nu izvēlēsies plaši pieejama 
diametra cigaretes vai arī iegādāsies nelikumīgus izstrādājumus.

Grozījums Nr. 301
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas vai arī var attiekties 
uz pašu tabakas izstrādājumu formu.
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Or. en

Grozījums Nr. 302
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas vai arī var attiekties 
uz pašu tabakas izstrādājumu formu.

Or. it

Grozījums Nr. 303
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas vai arī var attiekties 
uz pašu tabakas izstrādājumu formu.

Or. pt
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Grozījums Nr. 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes, 
maldinošas krāsas, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas vai arī var attiekties 
uz pašu tabakas izstrādājumu formu.

Or. en

Pamatojums

Ir ierosināts svītrot cigaretes diametra noteikšanu.  Šā noteikuma ieviešana praktiski 
nozīmētu to, ka tiek aizliegtas tievās cigaretes, bet šāds aizliegums nav zinātniski pamatots un 
pieņemams. 

Grozījums Nr. 305
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes vai citi 
papildu materiāli, piemēram, pielīmējamas 
etiķetes, uzlīmes, uzlīmēti elementi, 
nokasāmi elementi un uzmavas. Nevar 
aizliegt sniegt patērētājiem faktisko 
informāciju par konkrēto izstrādājumu.
Nevar aizliegt preču zīmes, kas reģistrētas 
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7,5 mm, uzskata par maldinošām. pirms datuma, kurā šī direktīva stāsies 
spēkā.

Or. it

Pamatojums

Dažas no šīm atsaucēm ir jāsvītro, jo to rezultātā tiks aizliegti svarīgi jau gadiem ilgi lietotu 
preču zīmju aspekti, un patērētāji nevarēs saņemt faktisko informāciju, kas ir pretrunā LESD 
noteikumiem z pamattiesību jomā un PTO noteikumiem.  Apgalvojumam, ka aizliegums ražot 
tievās cigaretes veicinātu kontrabandas cigarešu pārdošanu, nav zinātniska pamatojuma, un 
šāda rīcība būtiski ietekmētu darbvietas un nodokļu ieņēmumus. 

Grozījums Nr. 306
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma 
netiek izvietoti nekādi simboli, nosaukumi, 
preču zīmes, uzraksti, ieliktņi, nokasāmi 
elementi vai uzmavas vai citas zīmes, kas 
var norādīt, ka kāds konkrēts tabakas
izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi, 
vai maldināt patērētājus attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu kaitīgo ietekmi.

Or. es

Grozījums Nr. 307
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz vienības iepakojuma var norādīt šā 
izstrādājumā ražošanā izmantotās tabakas 
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varietātes un/vai to izcelsmes valsti.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka netiek nošķirtas atšķirīgas tabakas varietātes (sk. 16. apsvērumu) un ka 
patērētāji ir pienācīgi informēti par pirktā izstrādājuma tipu.

Grozījums Nr. 308
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Uz vienības iepakojuma uzliek etiķeti 
„Visas cigaretes ir vienlīdz kaitīgas 
veselībai.”

Or. en

Pamatojums

Ar šādu paziņojumu patērētāji tiks informēti, ka cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 
7,5 mm, ir tikpat bīstamas kā parastās cigaretes.

Grozījums Nr. 309
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 13. pants svītrots
Iepakojuma vienību izskats un saturs
1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, 
t. i., taisnstūraina kabata ar pārloku, kas 
sedz atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 
70 % no iepakojuma priekšpuses. Visu 



PE510.679v02-00 24/112 AM\935995LV.doc

LV

pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām ir vai nu taisnstūrveida, vai 
cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g 
tabakas.
2. Cigarešu paciņas var būt izgatavotas no 
kartona vai mīksta materiāla, un tām nav 
tādas atveres, ko pēc pirmās atvēršanas 
reizes var no jauna aizvērt vai noslēgt, 
izņemot atliecamu augšējo vāciņu. 
Cigarešu paciņas atliecamais augšējais 
vāciņš ir piestiprināts tikai iepakojuma 
aizmugurē.
3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .
4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes 
vai tinamā tabaka, iepakojuma vienībām 
obligāti jābūt taisnstūrveida vai 
cilindriskai formai.

Or. es

Grozījums Nr. 310
Gino Trematerra

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 

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

Or. it

Grozījums Nr. 311
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Aizliedzot dažas iepakojuma dizaina pamatpazīmes, tiktu veicināta kontrabanda, ierobežota 
konkurence un patērētāju izvēle, kā arī traucēts inovācijas process. Tiktu atceltas vai 
ierobežotas intelektuālā īpašuma tiesības. Šiem noteikumiem nav iekšējā tirgus diktēta vai ar 
veselības aizsardzību saistīta pamatojuma, un turklāt to rezultātā tiktu aizliegti daži no jau 
esošajiem izstrādājumiem. Un vēl kas, šīs prasības nav proporcionālas.
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Grozījums Nr. 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa, cilindra 
vai kastes forma,

Or. de

Pamatojums

Diezgan vienkārši ir ražot taisnstūrveida iepakojumu. Turpretī, ja iepakojuma forma ir 
sarežģīta, tam ir nepieciešamas plašas specializētās zināšanas un dārgs ražošanas process, 
kurā tiek izmantotas īpašas iekārtas. Tas pats par sevi ir papildu drošības līdzeklis pret 
konkrētā izstrādājuma viltošanu. Jautājums par patērētāju maldināšanu ir skatīts citur, 
paredzot noteikumus par iepakojuma marķējumu.

Grozījums Nr. 313
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, 
t. i., taisnstūraina kabata ar pārloku, kas 
sedz atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 
70 % no iepakojuma priekšpuses. Visu 
pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma 

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 20 g
tabakas.



AM\935995LV.doc 27/112 PE510.679v02-00

LV

vienībām ir vai nu taisnstūrveida, vai 
cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g
tabakas.

Or. en

Pamatojums

Jau desmitiem gadu tinamā tabaka tiek fasēta dažādas veida un formāta iepakojumos, un 
nevienu Komisijas sniegto zinātnisko pierādījumu nevar izmantot šāda līmeņa 
standartizācijas pamatošanai. Tādēļ paziņotais mērķis nav skaidrs, bet šā priekšlikuma 
rezultātā tiktu aizliegti daudzi esošie izstrādājumi.

Grozījums Nr. 314
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 315
Preslav Borissov

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

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

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, t. i., 
taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % 
no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo 
tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām 
ir vai nu taisnstūrveida, vai cilindriska 
forma.

Or. en

Pamatojums

Nosakot minimālo cigarešu skaitu vienā paciņā un vienas tinamās tabakas paciņas minimālo 
svaru, patērētājiem  tiek liegtas izvēles tiesības, jo īpaši tiem, kas vēlas smēķēt mazāk. 

Grozījums Nr. 316
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas vai 
sasmalcinātas smēķējamās tabakas 
iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g tabakas.

Or. de
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Pamatojums

Ja šis Komisijas priekšlikums tiktu īstenots, nedrīkstētu pārdot bundžās fasētu sasmalcinātu 
smēķējamo tabaku, no kuras cilvēki paši tin cigaretes, un ietekmes novērtējumā nav minēts 
neviens konkrēts pamatojums.

Grozījums Nr. 317
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, t. i., 
taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % 
no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo 
tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām 
ir vai nu taisnstūrveida, vai cilindriska 
forma.

Or. it

Grozījums Nr. 318
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, t. i., 
taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % 
no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Cigarešu iepakojuma
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamo 
tabaku vai pašgatavojamo tabaku pilda 
taisnstūrveida vai cilindriskā 
kompozītmateriāla kārbā vai 
iepakojumam ir maisiņa forma, t. i., 
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vienībām ir vai nu taisnstūrveida, vai 
cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g 
tabakas.

taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Tinamās tabakas vai 
pašgatavojamās tabakas iepakojuma 
vienībā ir vismaz 40 g tabakas.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā ietekmes novērtējumā netika vērtēta maisiņa izmantošana citiem nefasētas tabakas 
veidiem un priekšlikumā netika pareizi ņemta vērā būtiskā atšķirība starp tinamo tabaku un 
pašgatavojamo tabaku. Iepakojuma veids ir jānosaka atkarībā no tām tabakas īpašībām, 
kādas pieprasa patērētājs. Kompozītmaterāla kārbas jau sen tiek izmantotas nefasētās 
tabakas iepakošanai. Tādējādi šis projekts varētu traucēt inovatīvu iepakojuma veidu 
izstrādāšanai un kaitēt galapatērētājam nepieciešamā tabakas izstrādājuma kvalitātei.

Grozījums Nr. 319
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, t. i., 
taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % 
no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo 
tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām 
ir vai nu taisnstūrveida, vai cilindriska 
forma. Cigarešu iepakojuma vienībā
kopējais minimālais cigarešu svars ir 33 g.
Tinamās tabakas iepakojuma vienībā ir 
vismaz 80 g tabakas.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jāļauj izmantot dažādas formas iepakojumu, jo, raugoties no iekšējā tirgus viedokļa, nav 
īpaša iemesla to ierobežot, piemēram saistībā ar Direktīvu 2007/54/EK.

Grozījums Nr. 321
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Aizliedzot dažus iepakojuma dizaina pamatpazīmes vai materiālus, tiktu veicināta 
kontrabanda, ierobežota konkurence un patērētāju izvēle, kā arī traucēts inovācijas process.  
Tiktu atceltas vai ierobežotas intelektuālā īpašuma tiesības.  Šim noteikumam nav iekšējā 
tirgus diktēta vai ar veselības aizsardzību saistīta pamatojuma, un turklāt to rezultātā tiktu 
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aizliegti daži no jau esošajiem izstrādājumiem.  Un vēl kas, šīs prasības nav proporcionālas.

Grozījums Nr. 322
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 323
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Vienlaikus novēršot traucējumus tirdzniecībai vienotajā tirgū, standartizēts ”vienkāršs”
iepakojums šķiet vislabākā iespēja, kā garantēt patērētāju aizsardzību, palielinot brīdinājumu 
par kaitīgumu veselībai ietekmi uz tiem, kas vēl nav sākuši smēķēt — atturot jauniešu no 
smēķēšanas sākšanas — un nepieļaut „zīmolu identificēšanas” stratēģijas, kas paredzētas 
konkrētām patērētāju grupām. 

Grozījums Nr. 324
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Uz atsevišķajām cigaretēm nevajadzētu atļaut attēlot firmas zīmes, dizainu vai citus 
zīmējumus. 

Grozījums Nr. 325
Patricia van der Kammen

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

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 326
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 327
Gino Trematerra

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

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 328
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 329
Franz Obermayr

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

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 330
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .

svītrots

Or. it

Pamatojums

Atbilstīgi pilnvarām, kas Komisijai piešķirtas ar šo punktu, tā varētu mainīt šīs direktīvas 
būtiskos elementus, pienācīgi neiesaistot Parlamentu un Padomi, kas būtu LESD 290. panta 
1. punkta noteikumu pārkāpums.
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Grozījums Nr. 331
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 332
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 333
Gino Trematerra

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 334
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

svītrots



AM\935995LV.doc 39/112 PE510.679v02-00

LV

saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes 
vai tinamā tabaka, iepakojuma vienībām 
obligāti jābūt taisnstūrveida vai 
cilindriskai formai.

Or. de

Pamatojums

Cigarešu vai tinamās tabakas iepakojuma forma ir noteikta šā direktīvas priekšlikuma 
13. panta 1. punktā. Priekšlikums par citu tabakas izstrādājumu iepakojumu formu ir 
jāiekļauj kādā likumdošanas priekšlikumā, jo tas skar svarīgus ar konkurenci un iekšējā 
tirgus brīvību saistītus jautājumus.

Grozījums Nr. 336
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Atbilstīgi pilnvarām, kas Komisijai piešķirtas ar šo punktu, tā varētu mainīt šīs direktīvas 
būtiskos elementus, pienācīgi neiesaistot Parlamentu un Padomi, kas būtu LESD 290. panta 
1. punkta noteikumu pārkāpums.

Grozījums Nr. 337
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Cigarešu un tinamās tabakas 
iepakojuma vienības atbilst prasībām par 
vienkāršu iepakojumu, ko Komisija ir 
paredzējusi atbilstīgi šā panta 
4.b punktam. 

Or. en

Grozījums Nr. 338
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
pieņem pasākumus attiecībā uz vienkārša 
iepakojuma noteikumiem, ko piemēro 
cigarešu un tinamās tabakas iepakojuma 
vienībām. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai visas tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienības, ko laiž 
tirgū, būtu marķētas ar unikālu 
identifikatoru. Lai nodrošinātu to 
veselumu, unikālie identifikatori ir 

1. Lai varētu efektīvi sekot cigarešu 
apritei un uzraudzīt to, dalībvalstis
pieprasa, lai uz visām jebkāda veida
iepakojuma vienībām un iepakojumiem 
un cigarešu ārējā iepakojuma tiek 
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drukāti/piestiprināti tā, ka tos nevar 
noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt 
vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu 
markas un cenu zīmes vai atverot 
iepakojumu. Attiecībā uz izstrādājumiem, 
kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā 
paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem 
izstrādājumiem, kuri ir paredzēti 
Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.

piestiprināts unikāls, drošs un 
nenoņemams identifikācijas marķējums 
(turpmāk — unikālais identifikators), 
piemēram, kods vai marka vai arī šis 
identifikators ir iestrādāts pašā 
iepakojumā. Attiecībā uz izstrādājumiem, 
kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā 
paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem 
izstrādājumiem, kuri ir paredzēti 
Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai varētu efektīvi sekot cigarešu 
apritei un uzraudzīt to, dalībvalstis 
nodrošina, lai visas tabakas izstrādājumu 
iepakojuma vienības, tostarp viss ārējais 
iepakojums, būtu marķētas ar unikālu¸ 
drošu un nenoņemamu identifikatoru. Lai 
nodrošinātu to veselumu, unikālie 
identifikatori ir drukāti/piestiprināti tā, ka 
tos nevar noņemt, izdzēst un nekādā veidā 
noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot 
nodokļu markas un cenu zīmes vai atverot 
iepakojumu. Attiecībā uz izstrādājumiem, 
kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā 
paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem 
izstrādājumiem, kuri ir paredzēti 
Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.

Or. fr

Grozījums Nr. 341
Ildikó Gáll-Pelcz
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 342
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem 
izstrādājumiem, kuri ir paredzēti 
Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.

Or. en

Pamatojums

Vairākās valstīs izmanto jaunās paaudzes digitālās markas, kuru drukāšanai tiek izmantotas  
progresīvas tehnoloģijas. Markā tiek izmantota neredzamā tinte un uz tās ir attēlots unikāls 
slēpts kods ar datiem par katru iepakojumu. Ar šo marku palīdzību iespējams pārbaudīt, vai 
izstrādājumi ir īsti vai viltoti, un markās var iestrādāt plašu informāciju, kas ir 
augšupielādēta centrālajā datu sistēmā. Šīs neredzamās tintes tehnoloģijas priekšrocība ir 
drošums: tinte ir neredzama un to grūti viltot.

Grozījums Nr. 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Unikālais identifikators ļauj noteikt: 2. Unikālais identifikators, kas ir drošs un 
ko nav iespējams kopēt, ļauj noteikt:

Or. pl

Pamatojums

Identifikatoram jābūt drošam un nenokopējamam. Tas nozīmē, ka tas nevar sastāvēt tikai no 
ciparu un burtu virknes bez jebkādiem citiem drošības elementiem, jo šādus drošības 
elementus ir viegli kopēt.

Grozījums Nr. 344
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izstrādājuma nosaukumu; (e) izstrādājuma aprakstu;
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Or. en

Grozījums Nr. 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izstrādājuma nosaukumu; (e) izstrādājuma aprakstu;

Or. en

Pamatojums

Šis ierosinājums tiek darīts, lai šā dokumenta terminus saskaņotu ar terminiem, ko lieto PVO 
attiecīgajā protokolā.

Grozījums Nr. 346
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) paredzēto piegādes maršrutu; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 347
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) paredzēto piegādes maršrutu; (g) paredzēto piegādes maršrutu, 
pārvadājumu, galamērķi, izbraukšanas 
vietu un saņēmēju;
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Or. fr

Grozījums Nr. 348
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) paredzēto piegādes maršrutu; (g) paredzēto piegādes maršrutu, 
pārvadājuma sākuma datumu, 
pārvadājuma galamērķi, izbraukšanas 
vietu un kravas saņēmēju;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) attiecīgā gadījumā importētāju 
Savienībā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 350
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) Pārvadājuma sākuma datumu, kravas 
saņēmēju, izbraukšanu no ražošanas 
vietas un galamērķi — pirmo pircēju,
kurš nav saistīts ar tabakas izstrādājumu 
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ražotāju vai importētāju, tostarp viņa 
noliktavas un visas izmantotās akcīzes 
preču noliktavas;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(j) pirmā pircēja, kurš nav saistīts ar 
tabakas izstrādājumu ražotāju vai 
importētāju, identitāti un visu zināmo 
turpmāko pircēju identitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(k) rēķinu, pasūtījuma numuru un 
maksājumu uzskaiti par pirmo pircēju, 
kurš nav saistīts ar tabakas izstrādājumu 
ražotāju vai importētāju.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 354
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi ražotāji, 
kas darbojas Savienībā, un tabakas 
izstrādājumu importētāji reģistrē datus, 
tostarp visus pārvadājumus un pārdošanu 
pirmajam pircējam, kurš nav saistīts ar šo 
ražotāju vai importētāju. Šo pienākumu 
var izpildīt, reģistrējot šo informāciju 
apkopotā veidā, piemēram, uz ārējā 
iepakojuma, ar nosacījumu, ka iepakojuma 
vienību uzraudzība un izsekošana joprojām 
ir iespējama.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Nora Berra

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

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

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi tabakas 
izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītie 
ekonomikas dalībnieki no ražotāja līdz 
pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms 
pirmā mazumtirdzniecības punkta, reģistrē 
visas to turēšanā nonākušās iepakojuma 
vienības un ārējo iepakojumu, kā arī visus 
starpposma pārvadājumus un brīdi, kad tās 
nonāk pie cita turētāja. Šo pienākumu var 
izpildīt, reģistrējot šo informāciju apkopotā 
veidā, piemēram, uz ārējā iepakojuma, ar 
nosacījumu, ka iepakojuma vienību 
uzraudzība un izsekošana joprojām ir 
iespējama.

Or. fr

Grozījums Nr. 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl
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Pamatojums

Izmantojamā aprīkojuma veids ir jānosaka dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 357
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 358
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts



PE510.679v02-00 50/112 AM\935995LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji slēgtu 
līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām 
trešām personām, kas nodrošina datu 
glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar attiecīgo 
ražotāju vai importētāju saistīti dati. Datu 
glabātuve fiziski atrodas Savienības 
teritorijā. Trešās personas piemērotību, it 
īpaši tās neatkarību un tehniskās spējas, kā 
arī līgumu apstiprina un pārrauga ārējs 
revidents, kuru izvirza un kuram samaksu 
nodrošina tabakas izstrādājumu ražotājs, un 
kuru apstiprina Komisija. Dalībvalstis 
nodrošina dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, Komisijai un neatkarīgajai trešai 
personai pastāvīgu tiešsaites piekļuvi
pieprasītajiem datiem. Dalībvalstis vai
Komisija ļauj ražotājiem vai importētājiem
piekļūt šai informācijai ar nosacījumu, ka 
sensitīva komercinformācija ir pienācīgi 
aizsargāta saskaņā ar attiecīgajiem valsts 
un Savienības tiesību aktiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka piekļuve datubāzei notiek 
tikai tad, kuad tas nepieciešams 
nelikumīgas tirdzniecības noteikšanai vai 
izmeklēšanai, un ka datubāzes 
informācija ir aizsargāta un tiek ievērota 
tās konfidencialitāte. Jo īpaši datus nevar 
nodot nevienai personai vai organizācijai, 
kas nav iesaistīta konkrētajā izmeklēšanā 
vai turpmākajā tiesas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm ir pienākums pārbaudīt ražotāju sniegtos datus.

Grozījums Nr. 360
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
slēgtu līgumus par datu glabāšanu ar 
neatkarīgām trešām personām, kas 
nodrošina datu glabātuvi, kurā tiek 
uzglabāti ar attiecīgo ražotāju vai 
importētāju saistīti dati. Datu glabātuve 
fiziski atrodas Savienības teritorijā. Trešās 

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

līgumu apstiprina un pārrauga ārējs 
revidents, kuru ieceļ Komisija. Līguma ar 
revidentu un datubāzes pārvaldības 
dienestiem rezultātā radušos izdevumus 
sedz tabakas izstrādājumu ražotāji un 
importētāji. Dalībvalstis garantē pilnīgu 
pārredzamību un nodrošina dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, Komisijai un 
neatkarīgajai trešai personai pastāvīgu 
piekļuvi datu glabātuvei. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos dalībvalstis vai 
Komisija šo informāciju var padarīt 
pieejamu ražotājiem vai importētājiem ar 
nosacījumu, ka sensitīva 
komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl



AM\935995LV.doc 53/112 PE510.679v02-00

LV

Grozījums Nr. 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Dalībvalstis pieprasa, lai papildus 
unikālajam identifikatoram uz visām 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām, ko laiž tirgū, būtu redzams 
vismaz 1 cm² liels drošības elements, kas 
drošs pret viltojumiem un ir drukāts vai 
piestiprināts tā, lai to nevarētu izdzēst un 
nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt. 
Dalībvalstīs, kur uz tabakas 
izstrādājumiem līmē nodokļa markas un
kur šīs markas atbilst iepriekšminētajām 
prasībām, nav nepieciešami nekāds 
papildu drošības elements.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 364
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) lai definētu 6. punktā minētā līguma 
pamatelementus (piemēram, ilgumu, 
atjaunojamību, nepieciešamo kompetenci, 
konfidencialitāti), tostarp tā regulāru 
pārraudzīšanu un novērtēšanu;
(b) lai definētu tehniskos standartus, kas 
nodrošinātu unikālajiem identifikatoriem 
un saistītajām funkcijām izmantoto 
sistēmu pilnīgu savietojamību visā ES, un
(c) lai definētu drošības elementa 
tehniskos standartus un to iespējamo 
rotāciju un lai tos pielāgotu zinātnes, 
tirgus un tehnikas attīstībai.

Or. nl

Grozījums Nr. 365
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) lai definētu 6. punktā minētā līguma 
pamatelementus (piemēram, ilgumu, 
atjaunojamību, nepieciešamo kompetenci, 
konfidencialitāti), tostarp tā regulāru 
pārraudzīšanu un novērtēšanu;
b) lai definētu tehniskos standartus, kas 
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nodrošinātu unikālajiem identifikatoriem 
un saistītajām funkcijām izmantoto 
sistēmu pilnīgu savietojamību visā ES, un
c) lai definētu drošības elementa 
tehniskos standartus un to iespējamo 
rotāciju un lai tos pielāgotu zinātnes, 
tirgus un tehnikas attīstībai.

Or. es

Grozījums Nr. 366
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Komisija ir pilnvarota, ņemot vērā 
pastāvošo praksi, tehnoloģijas, 
komerciālās problēmas, kā arī vispārējos 
standartus saistībā ar ātri pārvietojamu 
patēriņa preču uzraudzību, izsekošanu un 
autentificēšanu un atbilstīgās prasības, 
kas paredzētas PVO Pamatkonvencijas 
par tabakas kontroli Protokolā par 
tabakas izstrādājumu nelikumīgas 
tirdzniecības novēršanu, saskaņā ar 
22. pantu pieņemt deleģētos aktus:

Or. en

Grozījums Nr. 367
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar PTO Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu 
8. panta 3. punkta noteikumiem tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes un tinamo tabaku, 
ir piešķirts 10 gadus ilgs pārejas periods.

Grozījums Nr. 368
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Sk. Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu 8. panta 
3. punktu (Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokols).

Grozījums Nr. 369
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku, kas 
paredzēta orālai lietošanai.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 370
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku, kas 
paredzēta orālai lietošanai.

1. Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis var aizliegt laist tirgū tabaku, 
kas paredzēta orālai lietošanai.

Or. en

Pamatojums

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different Member States because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Grozījums Nr. 371
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 372
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 373
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
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Tabakas izstrādājumu vitrīnas 
tirdzniecības vietās 
1. Dalībvalstis savā teritorijā aizliedz 
pārdošanas vietās uzstādīt tabakas 
izstrādājumu vitrīnas  
2. Tabakas izstrādājumi pircējam nav 
redzami, izņemot tabakas izstrādājumu 
iegādes, krājumu veidošanas vai 
papildināšanas un darbinieku apmācības 
laikā, kā arī glabātuves apkopes laikā.
3. Tabakas izstrādājumu demonstrēšana 
2. pantā minēto iemeslu dēļ var notikt tik 
ilgi, cik tas nepieciešams iepriekš minēto 
uzdevumu pabeigšanai. 
4. Tabakas izstrādājumu cenas tiek 
norādītas standartizētā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis aizliedz tabakas 
izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanu
patērētājiem, kas atrodas Savienībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 375
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis aizliedz tabakas pārrobežu
tālpārdošanu patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 376
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka pienākumu
mazumtirdzniecības punktiem, kuri plāno 
nodrošināt pārrobežu tālpārdošanas 
pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā, reģistrēties tās dalībvalsts 
kompetentajās iestādēs, kurā ir reģistrēts 

1. Dalībvalstis aizliedz to teritorijā 
reģistrētajiem mazumtirdzniecības 
punktiem iesaistīties pārrobežu 
tālpārdošanā.
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mazumtirdzniecības punkts, un 
dalībvalstī, kurā atrodas faktiskais vai 
potenciālais patērētājs. 
Mazumtirdzniecības punktiem, kas 
atrodas ārpus Savienības, jāreģistrējas tās 
dalībvalsts kompetentajās iestādēs, kurā 
atrodas faktiskais vai potenciālais 
patērētājs. Visi mazumtirdzniecības 
punkti, kas plāno iesaistīties pārrobežu 
tālpārdošanā, kompetentajām iestādēm 
iesniedz vismaz šādu informāciju:

Or. it

Grozījums Nr. 377
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis aizliedz to teritorijā 
reģistrētajiem mazumtirdzniecības 
punktiem iesaistīties pārrobežu 
tālpārdošanā, piedāvājot savus
pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā.

Or. cs

Pamatojums

Eksperti uzskata, ka nodrošinot aizlieguma pārdot nepilngadīgajiem pienācīgu ievērošanu, 
tiek īstenots preventīvs pasākums, kas pasargā bērnus un nepilngadīgos no smēķēšanas.  
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Grozījums Nr. 378
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis aizliedz tabakas 
izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanu
patērētājiem, kas atrodas Savienībā. 

Or. pl

Pamatojums

Ja tiek atļauta tirdzniecība internetā, neatkarīgi no teorētiskās prasības, ka jāpastāv sistēmai 
pircēja vecuma pārbaudei, tas ir pretrunā Komisijas izvirzītajam mērķim, proti, neļaut 
bērniem un jauniešiem piekļūt tabakas izstrādājumiem. Pastāv iespēja, ka varbūtējiem 
jaunajiem pircējiem nebūs grūti apmānīt šādu sistēmu.

Grozījums Nr. 379
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās svītrots
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darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 381
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās 
darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 382
Adam Bielan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vārds vai uzņēmuma nosaukums, tās svītrots
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darbības vietas pastāvīgā adrese, no kuras 
piegādā tabakas izstrādājumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 383
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 384
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 385
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 386
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datums, kad tabakas izstrādājumu sāk 
piedāvāt pārrobežu tālpārdošanā, 
izmantojot informācijas sabiedrības 
pakalpojumus;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 387
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 388
Nora Berra
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 389
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 390
Adam Bielan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šim nolūkam izmantotās(-o) tīmekļa 
vietnes(-ņu) adrese un visa informācija, 
kas vajadzīga, lai šo tīmekļa vietni 
identificētu.

svītrots

Or. pl
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Grozījums Nr. 391
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Pamatojums

Reklāmas shēmas, saskaņā ar kurām sabiedriskās vietās bez maksas tiek izdalītas cigarešu 
paciņas vai arī neatvērtas paciņas tiek apmainītas pret jau atvērtām paciņām, ir vērstas uz 
jauniešiem un nav attaisnojamas.

Grozījums Nr. 392
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 393
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 394
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 395
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 396
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl
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Grozījums Nr. 397
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 398
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 399
Matteo Salvini
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 400
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 401
Adam Bielan

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

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 402
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 403
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 404
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 405
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 406
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 407
Preslav Borissov

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 408
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 409
Matteo Salvini

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

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 410
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 411
Adam Bielan

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

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 412
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem un jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem ar potenciāli samazinātu 
kaitīguma risku

Or. pt

Grozījums Nr. 413
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

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

Pamatojums

Saistīts ar 2. panta 1. punkta grozījumu (36.a). Tiklīdz iestādēm ir zinātniski pierādījumi, ka 
dažiem jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem ir mazāks kaitīgas ietekmes risks, būs 
jāizstrādā efektīvi noteikumi, kas nodrošinās to, ka patērētāji tiek pareizi informēti. Ja tas 
netiks veikts, tiks kavēti ieguldījumi pētniecībā un inovācijās, kā arī traucēta  tādu 
izstrādājumu ražošana un laišana tirgū, kas ir izstrādāti, lai piedāvātu patērētājiem mazāk 
kaitīgu alternatīvu tradicionālajiem tabakas izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 414
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 415
Maria do Céu Patrão Neves
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 416
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. cs
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Grozījums Nr. 417
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. cs

Grozījums Nr. 418
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Pamatojums

Saistīts ar 2. panta 1. punkta grozījumu (36.a). Tiklīdz iestādēm ir zinātniski pierādījumi, ka 
dažiem jauniem tabakas izstrādājumiem ir mazāks kaitīgas ietekmes risks, būs jāizstrādā 
efektīvi noteikumi, kas nodrošinās to, ka patērētāji tiek pareizi informēti. Ja tas netiks 
paveikts, tiks kavēti ieguldījumi pētniecībā un inovācijās, kā arī traucēta  tādu izstrādājumu 
ražošana un laišana tirgū, kas ir izstrādāti, lai piedāvātu patērētājiem mazāk kaitīgu 
alternatīvu tradicionālajiem tabakas izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 419
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Saistīts ar 2. panta 1. punkta grozījumu (36.a). Tiklīdz iestādēm ir zinātniski pierādījumi, ka 
dažiem jauniem tabakas izstrādājumiem ir mazāks kaitīgas ietekmes risks, būs jāizstrādā 
efektīvi noteikumi, kas nodrošinās to, ka patērētāji tiek pareizi informēti. Ja tas netiks 
paveikts, tiks kavēti ieguldījumi pētniecībā un inovācijās, kā arī traucēta  tādu izstrādājumu 
ražošana un laišana tirgū, kas ir izstrādāti, lai piedāvātu patērētājiem mazāk kaitīgu 
alternatīvu tradicionālajiem tabakas izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 420
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 421
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Nikotīnu saturošus izstrādājumus, ko 
piesaka kā produktus, kuri uzrāda 
īpašības, kas vajadzīgas, lai ārstētu 
cilvēku slimības vai veiktu to profilaksi, 
izmantojot kādu 3. punktā neminētu 
paziņošanas veidu, drīkst laist tirgū tikai 
tad, ja tie atļauti saskaņā ar Direktīvu 
2001/83/EK.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tirdzniecības atļauja zālēm ir obligāta, ja apgalvojums par pozitīvu ietekmi uz 
veselību tiek veikts, izmantojot vienīgi zāļu direktīvā doto definīciju: „kurš uzrāda īpašības, 
kas vajadzīgas, lai ārstētu cilvēku slimības vai veiktu to profilaksi”, kas citēts no zāļu 
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direktīvā 2001/83/EK  1.pantā 2. punktā a apakšpunktā dotās definīcijas pirmās daļas.

Grozījums Nr. 422
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Nikotīnu saturošus izstrādājumus, kas 
paredzēti cilvēku ārstēšanai, drīkst laist 
tirgū tikai tad, ja tie atļauti saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK:

Or. en

Pamatojums

Tā kā pastāv nikotīnu saturoši izstrādājumi, kas nav zāles un kas ir paredzēti kā alternatīva 
smēķēšanai, būtu neatbilstīgi un neproporcionāli farmaceitiskajiem līdzekļiem paredzēto 
regulējumu attiecināt uz visiem nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem. 

Grozījums Nr. 423
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 424
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva neattiecas uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, kas atļauti 
atbilstīgi Direktīvai 2001/83/EK. 

Or. en

Pamatojums

Precizē, ka šīs direktīvas noteikumi neattiecas uz tiem nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem, 
uz kuriem attiecas tiesību akti zāļu jomā.

Grozījums Nr. 425
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Nikotīnu saturošus izstrādājumus 
gadījumos, ja uz tiem neattiecas šā panta 
1. punkts, var laist tirgū, ja tie atbilst šīs 
direktīvas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina, ka TDP attiecas uz visiem nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem, un ierobežo zāļu 
regulas piemērošanu tikai uz tiem pārdevējiem, ka sniedz veselīguma norādes atbilstīgi zāļu 
regulā dotajai definīcijai.  Tas neļaus dalībvalstīm klasificēt nikotīnu saturošus izstrādājumus 
kā zāles saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 1.panta 2. punkta b apakšpunktu —
„funkcionālu” definīciju, kas pamatota uz izmaiņām fizioloģijā — pieeju, kas atkārtoti tika 
noraidīta dažādās Eiropas tiesās un noteikti neattiecas uz galveno nikotīnu saturošo 
izstrādājumu — cigaretēm.

Grozījums Nr. 426
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis nodrošina, ka nikotīnu 
saturošie izstrādājumi atbilst Savienības 
patērētāju aizsardzības, nekaitīguma un 
citu atbilstīgo spēkā esošo tiesību aktu 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāattiecina pašreizējie tiesību akti patērētāju aizsardzības un drošuma 
jomā uz  nikotīnu saturošiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 427
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šis 
direktīvas stāšanās spēkā visas dalībvalstis 
sniedz Komisijai ziņojumu par 
pasākumiem, ko tās veikušas, lai īstenotu 
un piemērotu II b pielikumā iekļautos 
tiesību aktus, jo tie attiecas uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem un šo 
pasākumu efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Ziņošanas prasība nodrošinās sistemātiskāku pieeju un sniegs datus Komisijas turpmākajam 
pārskatam.

Grozījums Nr. 428
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.e punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Nikotīnu saturošus izstrādājumus, uz 
kuriem neattiecas šā panta 1. punkts, var 
laist tirgū, ja tie atbilst šīs direktīvas 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pastāv nikotīnu saturoši izstrādājumi, kas nav zāles un kas ir paredzēti kā alternatīva 
smēķēšanai, būtu neatbilstīgi un neproporcionāli farmaceitiskajiem līdzekļiem paredzēto 
regulēju attiecināt uz visiem nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem. Uz šiem izstrādājumiem 
būtu jāattiecina tabakas izstrādājumiem paredzētie tiesību akti, tostarp ierobežojumi un 
pirmstirdzniecības pārskati.

Grozījums Nr. 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Dalībvalstis ievieš aizliegumu lietot 
nikotīnu saturošus izstrādājumus 
sabiedriskās vietās.

Or. pl

Grozījums Nr. 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.g Dalībvalstis nosaka minimālo vecumu, 
no kura var piekļūt nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem. 
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Or. pl

Pamatojums

Ieviešot minimālo vecumu, no kura var iegadāties tabaku un nikotīnu saturošus 
izstrādājumus, tiek ievērots šīs direktīvas mērķis.

Grozījums Nr. 431
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis 
pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līmeņiem nav jēgas, jo izstrādājumu ar augstāku vai zemāku nikotīna saturu aprite tāpat ir 
attiecīgi jāreglamentē — atšķirību, vai ir jāpiemēro tiesību akti medicīnas jomā vai patērētāju 
aizsardzības tiesību akti, nosaka, pamatojoties uz to, vai ir sniegta norāde par terapētisku 
ietekmi uz veselību, nevis uz patvaļīgi noteiktu līmeni.

Grozījums Nr. 432
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis 
pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 433
Christian Engström
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 434
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 435
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 436
Nora Berra
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 437
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 438
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atjauninātu 1. punktā norādīto nikotīna 
daudzumu, ņemot vērā zinātnes attīstību 
un tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas 

svītrots
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nikotīnu saturošiem izstrādājumiem 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.

Or. fr

Grozījums Nr. 439
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nikotīnu saturošiem izstrādājumiem ir liels tirgus potenciāls un tie ir būtiski sabiedrības 
veselībai kā alternatīva cigaretēm.  Ir būtiski, lai šī regula tiktu izstrādāta rūpīgi un būtu 
juridiski stingri noteikta, nepieļaujot, ka tā rada pārmērīgu slogu vai ir pārāk vispārīga, lai 
aptvertu jebkuru īpašu apdraudējumu, ko rada šie produkti.

Grozījums Nr. 440
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma 
nikotīna saturs ir zemāks par 1. punktā 
noteiktajām robežvērtībām, uz katras šāda 
izstrādājuma iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību:

svītrots
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Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 441
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma nikotīna 
saturs ir zemāks par 1. punktā noteiktajām 
robežvērtībām, uz katras šāda izstrādājuma 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma izvieto šādu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību:

Saskaņā ar 5., 6. un 12. panta 
noteikumiem, ja nikotīnu saturoša 
izstrādājuma nikotīna saturs ir zemāks par 
1. punktā noteiktajām robežvērtībām, uz 
katras šāda izstrādājuma iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma 
izvieto šādu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību:

Or. en

Grozījums Nr. 442
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma nikotīna 
saturs ir zemāks par 1. punktā noteiktajām 
robežvērtībām, uz katras šāda izstrādājuma 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma izvieto šādu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību:

Neskarot šīs direktīvas 5., 6. un 12. panta 
noteikumus, ja nikotīnu saturoša 
izstrādājuma nikotīna saturs ir zemāks par 
1. punktā noteiktajām robežvērtībām, uz 
katras šāda izstrādājuma iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma 
izvieto šādu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību:

Or. el



PE510.679v02-00 92/112 AM\935995LV.doc

LV

Pamatojums

Vajadzētu pastāvēt līdzvērtīgiem aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti patērētājiem, un 6. 
un 12. panta noteikumiem vajadzētu attiekties arī uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, jo
tie izraisa atkarību, ir stipri aromatizēti ar pārtikas aromatizētājiem, tiek plaši tirgoti 
internetā un parastajā tirgū, un ir ļoti iespējams, ka šie iemesli liksies pievilcīgi jaunāku 
vecuma grupu pārstāvjiem, lai lietotu atkarību izraisošas vielas.

Grozījums Nr. 443
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.

Šis izstrādājums satur nikotīnu un kaitē 
jūsu veselībai.

Or. el

Grozījums Nr. 444
Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.

Šis izstrādājums satur nikotīnu un kaitē 
jūsu veselībai.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. fr

Grozījums Nr. 446
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 447
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 

svītrots
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ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.

Or. fr

Grozījums Nr. 448
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 449
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 450
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 451
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. el

Pamatojums

Augu produkti būtu jāiekļauj vienā grupā ar tabakas izstrādājumiem un tiem būtu jāpiemēro 
tie paši noteikumi.

Grozījums Nr. 452
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 453
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 454
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā 
un 18. panta 5. punktā minētos deleģētos 

svītrots
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aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu 
laiku no [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive].

Or. nl

Grozījums Nr. 455
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 456
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 457
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 458
Lara Comi

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

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 459
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 460
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 461
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā,
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minēto pilnvaru 

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 462
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 463
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 464
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 465
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 466
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 467
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

periodu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. it

Grozījums Nr. 468
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 469
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 470
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 471
Wim van de Camp

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 472
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 473
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 474
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 476
Christian Engström

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

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

(b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kuri nav cigaretes un 
tinamā tabaka un neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 42 
months]:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut citu tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību, kuri neatbilst 
šai direktīvai, līdz (Publications Office, 
please insert exact date: entry into force + 
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36 months).

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/37/EK 18. apsvērumu būtu jānodrošina pietiekami ilgs pārejas 
periods, lai nodrošinātu vajadzīgās izmaiņas ražošanā un uzglabāšanā. Dalībvalstīm būtu 
jādod vairāk laika, lai pielāgotos, jo dažas dalībvalstis un uzņēmumus, jo īpaši MVU un lauku 
saimniecības, šī direktīva skars vairāk.

Grozījums Nr. 479
Patricia van der Kammen

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva nestājas spēkā.

Or. nl

Grozījums Nr. 480
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
2.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 481
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
2.b pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II.b PIELIKUMS
ES tiesību akti, ko piemēro nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem:
Vispārēja drošība:
Direktīva par produktu vispārēju drošību 
2001/95/EK, jo īpaši attiecībā uz RAPEX 
sistēmu – ziņojumi un brīdinājumi par 
bīstamiem produktiem
Iepakojums un marķējums:
Direktīva par bīstamām vielām 
67/548/EEK
Direktīva par bīstamiem preparātiem 
99/45/EK
Vielu un maisījumu klasifikācija, 
marķējums un iepakojums - KMI Regula 
1272/2008 tiek piemērota no 2015. gada.
Ķīmisko vielu drošība:
Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas, 
licencēšanas un ierobežošanas (REACH) 
Regula (EK) 1907/2006;
Elektrodrošība:
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK;
Direktīva par elektromagnētisko 
savietojamību 2004/108/EK
Bīstamo vielu ierobežošanas (RoHS) 
Direktīva 2011/65/ES (attiecīgā gadījumā)



PE510.679v02-00 112/112 AM\935995LV.doc

LV

Direktīva par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (WEEE) 2012/19/ES
Bateriju Direktīva 2006/66/EK
Svars un mērvienības:
Dažu fasētu produktu pildīšana pēc svara 
vai tilpuma – Direktīva 76/211/EEK
Direktīva par fasēto produktu nominālo 
apjomu 2007/45/EK 
Komercdarbības prakse:
Direktīva par tālpārdošanu  97/7/EK
Direktīva par elektronisko tirdzniecību 
200/31/EK
Direktīva par maldinošu un salīdzinošu 
reklāmu 2006/114/EK
Direktīva par negodīgu komercpraksi 
2005/29/EK

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāpiemēro pašreizējās Regulas par patēriņa preču drošumu teksts nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem.  Ziņošanas prasība nodrošinās sistemātiskāku pieeju un veidos 
pamatu Komisijas pārskatam, kas jāpabeidz līdz 2017. gada aprīlim.


