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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

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

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

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

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnībā 
neaizliedz atsevišķu piedevu lietošanu, bet 

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

liek ražotājiem samazināt piedevu vai 
piedevu kombināciju tādā mērā, lai tās 
vairs neradītu raksturīgo aromātu. Tabakas 
izstrādājumu ražošanai vajadzīgo piedevu 
izmantošana būtu jāatļauj, pat ja tās rada
raksturīgu aromātu, ar noteikumu, ka šīs 
piedevas ir būtiskas ražošanai. Komisijai 
būtu jānodrošina vienādi nosacījumi 
noteikuma par raksturīgu aromātu 
īstenošanai. Lēmuma pieņemšanas procesā 
dalībvalstīm un Komisijai būtu jāizmanto 
neatkarīgu darba grupu palīdzība.
Piemērojot šo direktīvu, nevajadzētu 
nošķirt dažādas tabakas varietātes.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 6. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Raugoties no iekšējā tirgus viedokļa, dažiem tabakas izstrādājumiem nevajadzētu radīt 
priekšrocības salīdzinājumā ar pārējiem.
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Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 12. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana 
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
izstrādājumiem un apdraud atbilstību 

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

tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām. Tādēļ tabakas 
pārrobežu tālpārdošana būtu jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 16. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, ir paredzēts tiesiskais 
regulējums zāļu, tostarp nikotīnu saturošu 
izstrādājumu, kvalitātes, drošuma un 
iedarbīguma novērtēšanai. Ievērojams 
skaits nikotīnu saturošu izstrādājumu jau 

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

bija atļauti saskaņā ar šo regulējumu.
Piešķirot atļauju, ņem vērā nikotīna saturu 
attiecīgajā ražojumā. Piemērojot vienotu 
tiesisko regulējumu visiem nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, var padarīt 
skaidrāku juridisko situāciju, izlīdzināt 
atšķirības starp valstu tiesību aktiem, 
nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas atmešanai 
izmantojamiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem un radīt stimulus 
pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 
smēķēšanas atmešanu. Tam nevajadzētu 
skart Direktīvas 2001/83/EK piemērošanu 
citiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, ja ir izpildīti 
Direktīvā 2001/83/EK paredzētie 
nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas attiecīgajam 18. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas atbilstīgajam18. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas atbilstīgā panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

noteikšanu, kas palielina toksicitāti un 
spēju izraisīt atkarību vai piesaistīt, 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību un
unikālo identifikatoru un drošības elementu 
izmantošanu marķējumā un uz iepakojuma, 
datu glabāšanas līgumos ar neatkarīgām 
trešām personām iekļaujamo 
pamatelementu noteikšanu. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu attiecīgas apspriedes, tostarp 
ekspertu līmenī. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā 
tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas atbilstīgajam 3. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanu;

(d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas aizliegšanu;

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 16. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)



PE508.048v01-00 12/31 PA\931507LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „būtiska piedeva” ir sastāvdaļa, kas ir 
neatņemama tabakas izstrādājumu 
ražošanas sastāvdaļa;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu ierosinātās direktīvas 6. pantu, ir jāsniedz „būtiskas piedevas” definīcija.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 16. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 16. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 3. panta 1. punktā ir noteikts tirgū laisto vai dalībvalstīs ražoto cigarešu 
maksimālais sastāvdaļu saturs un tādējādi tas tieši ietekmē ierosinātās direktīvas darbības 
jomu. Tādēļ maksimālais sastāvdaļu saturs tiek uzskatīts par tiesību akta būtisku sastāvdaļu, 
un ikviens šādu sastāvdaļu grozījums ir jāveic ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā direktīvā būtu jāatļauj visu to piedevu izmantošana, kas ir neatņemama tabakas 
izstrādājumu ražošanas sastāvdaļa; tādēļ tas ir skaidri jānorāda šajā tekstā.
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Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
noteiktu vienotus noteikumus par 
procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, 
vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 
1. punkts.

Or. en

Pamatojums

Turpmāko noteikumu izstrāde un ieviešana būtu jāveic, izmantojot deleģēto aktu, nevis 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu varētu izmantot gadījumos, ja cenšas īstenot jau pieņemtus 
noteikumus.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā direktīvā būtu jāatļauj visu to piedevu izmantošana, kas ir neatņemama tabakas 
izstrādājumu ražošanas sastāvdaļa; tādēļ tas ir skaidri jānorāda šajā tekstā.
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Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret visiem tabakas izstrādājumiem un novērstu tirgus 
sadrumstalošanos, minētais atbrīvojums  ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz grafisko veselumu un uzskatāmību ir jau dota 23. apsvērumā, tādēļ nav vajadzības 
šajā pantā atkārtot konkrēto mērķi.
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Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 8. panta 3. punktā jau ir noteikts, ka uz cigarešu paciņām vispārīgo brīdinājumu 
un informatīvo uzrakstu drukā uz iepakojuma vienību sānu malām, bet tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Direktīvas 9. pantā ir noteikts arī brīdinājuma par ietekmi uz veselību formāts. Tādēļ ir 
neatbilstoši brīdinājumu par ietekmi uz veselību atrašanās vietu un formātu definēt ar 
deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šie aspekti jau ir noteikti 9. panta 3. punktā, tādēļ šis noteikums tikai tiek atkārtots.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka beigu termiņš, līdz kuram Komisijai ir jāizveido attēlu bibliotēka, lai varētu 
pienācīgi īstenot 9. panta noteikumus.

Grozījums Nr. 24
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 un rotāciju;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 9. panta 1.punktā jau ir noteikts, ka kombinētais brīdinājums par ietekmi uz 
veselību ir izvietots uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma. Turklāt šajā punktā ir noteiktas arī proporcijas un formāts.  Tādēļ ir 
neatbilstoši brīdinājumu par ietekmi uz veselību atrašanās vietu, formātu un proporcijas 
definēt ar deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 25
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 

svītrots
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teksta, fotoattēlu un informācijas par 
atmešanu grafiskais veselums un 
uzskatāmība.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 7. panta 3. punktā ir doti vispārīgi noteikumi, lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību grafisko veselumu un uzskatāmību, un tādējādi tas satur būtiskus tiesību 
akta elementus, tādēļ jebkāda atkāpe no tā ir jānosaka tiesību aktā.

Grozījums Nr. 26
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. en

Pamatojums

Nosakot jaunas saistības attiecībā uz atbilstošajiem tabakas izstrādājumiem ietekmē 8. līdz 
10. panta darbības jomu; tādēļ tam jāpaliek lēmējiestāžu ziņā, un lemšanas procesā ir 
jāizmanto parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 27
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 ir kaitīgs Jūsu
veselībai un rada atkarību.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājumam vai nu ir negatīva ietekme uz veselību, vai tādas nav. Jābūt skaidram 
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brīdinājumam par šā izstrādājuma kaitīgumu.

Grozījums Nr. 28
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

Nav tiešas saiknes starp cigareti, kuras diametrs ir mazāks par 7,5 mm un smēķēšanas 
sākšanu. Nevis diametrs, bet gan simboli, grafiskās zīmes, teksti utt.,  tas ir  maldinošais 
izstrādājuma attēlojums — kas liek izdarīt kļūdainu secinājumu par noteiktu šā izstrādājuma 
labvēlīgo ietekmi. Padomes Direktīvā 2011/64/ES ir noteikts cigaretes garums, nevis tās 
diametrs.

Grozījums Nr. 29
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 un asas šķautnes. 
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 
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vienībā ir vismaz 40 g tabakas.

Or. en

Pamatojums

Lai risinātu neskaidrības attiecībā uz iepakojuma šķautnēm, ir jāsniedz konkrēta atsauce uz 
konkrēto šķautņu veidu.

Grozījums Nr. 30
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

Pamatojums

Šajā pašā tiesību aktā ir precīzi noteikti gan forma, gan lielums (kubveida iepakojums, kura 
priekšējās un aizmugurējās ārējās virsmas 75 % aizņem ir brīdinājums par ietekmi uz 
veselību, augstums, platums utt.). Vēl tālejošāks solis būtu pilnīga saskaņošana, bet šā 
lēmuma pieņemšana ir jāatstāj likumdevēja ziņā.

Grozījums Nr. 31
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 

svītrots
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vai tinamā tabaka, iepakojuma vienībām 
obligāti jābūt taisnstūrveida vai 
cilindriskai formai.

Or. en

Pamatojums

Cigarešu iepakojuma vienības forma un tinamās tabakas iepakojuma vienības forma ir 
noteikta ierosinātas direktīvas 13. panta 1.punktā; tādēļ tabakas izstrādājumu, kas nav 
cigaretes, un tinamās tabakas iepakojuma vienības forma arī būtu jānosaka, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 32
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 saskaņā ar 
22. pantu pieņemt deleģētos aktus līdz …*:
__________________
* OV: lūgums ievietot datumu: divpadsmit 
mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka termiņš, līdz kuram Komisijai jādefinē līguma pamatelementi un tehniski 
standarti attiecībā uz unikālajiem identifikatoriem un drošības elementu, lai varētu pienācīgi 
īstenot14. panta noteikumus.

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE508.048v01-00 22/31 PA\931507LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamais  pielāgojums attiecībā uz ieteikto grozījumu ierosinātās direktīvas 14. panta 
9. punkta ievadfrāzē.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamais  pielāgojums attiecībā uz ieteikto grozījumu ierosinātās direktīvas 14. panta 
9. punkta ievadfrāzē.

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
2. virsraksts – 3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Orālai lietošanai paredzēta tabaka Bezdūmu tabakas izstrādājumi

Or. en

Pamatojums

Orālai lietošanai paredzēta tabaka ietilpst bezdūmu tabakas izstrādājumu kategorijā, tādēļ, 
lai atspoguļot šo saikni starp abiem terminiem, ir attiecīgi jāmaina nodaļas virsraksts.
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Grozījums Nr. 36
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 un tabakas 
izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanu
patērētājiem, kas atrodas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Viens no ierosinātās direktīvas mērķiem ir ierobežot tabakas izstrādājumu pieejamību 
bērniem un jauniešiem. Atļauja tirdzniecībai tiešsaistē nenodrošinās šā mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr. 37
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. en
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Grozījums Nr. 38
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. 39
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. 40
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
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Or. en

Grozījums Nr. 41
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. 42
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. 43
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. 44
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. en

Pamatojums

Analīzes liecina, ka e-cigaretes satur ķīmiskas vielas un sastāvdaļas, kas var kaitīgi ietekmēt 
patērētāju veselību. Tādēļ kontrolei ir jāpakļauj visi nikotīnu saturošie izstrādājumi. Citādi 
izstrādājumi, kuros nikotīna koncentrācijas līmenis ir nedaudz zemāks par ierosinātājām 
robežvērtībām, varētu bez atļaujas nonākt tirgū. Svarīgs ir ne tikai nikotīna koncentrācijas 
līmenis, bet arī visu vielu kopējais maisījums. Patērētāji vēl norāda, ka viņi izmanto e-
cigaretes galvenokārt tāpēc, lai atmestu smēķēšanu, kas liecina par to, ka e-cigaretes tiek 
uzskatītas par ārstniecības līdzekli, tādēļ tām jādod atļauja atbilstīgi Direktīvas 2001/83/EK 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka nikotīnu 
saturoši izstrādājumi netiek pārdoti 
personām, kuras nav sasniegušas 
vecumu, no kura ir atļauts iegādāties 
tabakas izstrādājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 46
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

Grozījums Nr. 47
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. 48
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izstrādājumus, kuru paredzētā 
lietojuma rezultātā nikotīna vidējā 

svītrots
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maksimālā koncentrācija plazmā 
pārsniedz 4 ng/m.

Or. en

Grozījums Nr. 49
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. en

Grozījums Nr. 50
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

Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.

Or. en

Grozījums Nr. 51
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. en

Grozījums Nr. 52
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. en

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 36 
months]:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jādod vairāk laika, lai pielāgotos šīm izmaiņām, jo šī direktīva var vairāk 
ietekmēt atsevišķas dalībvalstis un tādēļ arī to uzņēmumus, jo īpaši mazos un vidējos 
uzņēmumus, un lauksaimniekus.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 18. panta grozījumam. 
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Organizācija

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Minētais uzskaitījums nav izsmeļošs.


