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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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. Paredzot, 
ka ir obligāti jāizveido bīstamu vai 
iespējami bīstamu sastāvdaļu saraksts, 
būs iespējams nodrošināt sabiedrībai 
lielāku pārredzamību attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu kaitīgumu un sastāvu, 
vienlaikus pienācīgi ņemot vērā tabakas 
izstrādājumu ražotāju komerciālā un 
intelektuālā īpašuma tiesības un pildot 
Savienības starptautiskos pienākumus,
kas ietverti PTO līgumos, noteikumos par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā (TBT) 
un nolīgumos par ar tirdzniecību 
saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 
(TRIPS).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas
nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt 

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

tradicionāls, piemēram, mentola, aromāts, 
un kurš varētu rosināt smēķēšanas 
uzsākšanu vai ietekmēt patēriņa modeļus. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabakas 
izstrādājumi, izņemot šņaucamtabaku,
(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.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem. 
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 

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

paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Ir svarīgi veikt 
iepriekšēju neatkarīgu pētījumu, lai 
noskaidrotu, vai lieli kombinēti 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir 
iedarbīgāki nekā rakstiski brīdinājumi. Šajā 
saistībā kombinēti brīdinājumi par ietekmi 
uz veselību būtu jāpadara obligāti visā 
Savienībā un jāizvieto uz būtiskām un 
redzamām iepakojuma virsmas daļām. Lai 
nodrošinātu, ka visi brīdinājumi par 
ietekmi uz veselību ir uzskatāmi un 
iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais 
izmērs.

Grozījums Nr. 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 

(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” vai „organisks”). Ja iepakojums 
rada maldinošu iespaidu par to, ka 
cigaretes ir mazāk kaitīgas, ir attiecīgi 
jāpielāgo brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību. Komisijai tiek prasīts veikt 
zinātnisku pētījumu par šādu 
izstrādājumu patieso ietekmi uz tabakas 
patēriņu. 
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būt mazāk kaitīga. Tas būtu jānovērš.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Tirgū tiek laists ievērojams apjoms 
nelikumīgu izstrādājumu, kuri neatbilst 
Direktīvā 2001/37/EK paredzētajām 
prasībām, un ir pamats uzskatīt, ka šis 
apjoms varētu palielināties. Šādi 
izstrādājumi kavē prasībām atbilstošu 
izstrādājumu brīvu apriti un mazina 
tabakas kontroles tiesību aktos paredzēto 
aizsardzību. Turklāt PKTK uzliek 
Savienībai pienākumu apkarot nelikumīgu 
izstrādājumu apriti; tā ir daļa no 
visaptverošas tabakas kontroles politikas. 
Tāpēc būtu jāparedz noteikums par tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienību un ārējā 
iepakojuma marķēšanu unikālā un drošā 
veidā, un to pārvietošana būtu jāreģistrē, 
lai šos izstrādājumus Savienībā varētu 
izsekot un identificēt, cīnīties pret tabakas 
un tabakas izstrādājumu nelikumīgu 
tirdzniecību, jo īpaši visā Savienības 
ārējās robežas garumā, kā arī pret to 
ievešanu no trešām valstīm un lai varētu 
uzraudzīt un labāk nodrošināt to atbilstību 
šīs direktīvas noteikumiem. Turklāt 
jāparedz arī noteikums par drošības 
elementu ieviešanu saistībā ar atsevišķu 
autentifikāciju, kas atvieglotu 
izstrādājumu autentiskuma pārbaudi. 
Savienībai un dalībvalstīm ir jāveic un 
jāpastiprina atbilstīgi pasākumi 
kontrabandas un viltošanas apkarošanai, 
uzlabojot preču piegādes ķēdes kontroli 
un piemērojot sodu noziedznieku tīkliem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
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30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošana un tirdzniecība internetā, kā 
arī tabakas izstrādājumu bezmaksas 
izdalīšana reklāmas nolūkos vai 
tirdzniecība ar atlaidēm atvieglo jauniešu 
piekļuvi tabakas izstrādājumiem un 
apdraud atbilstību tiesību aktiem tabakas 
kontroles jomā un jo īpaši šīs direktīvas 
prasībām, un tāpēc tā ir jāaizliedz saskaņā 
ar Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 
(PKTK), kurai ir pievienojusies arī ES, 
īstenošanas pamatnostādnēm. 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.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt 
mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to 
patēriņš būtu jāierobežo. Tādēļ ir svarīgi 
pārraudzīt jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu attīstības tendences. 
Ražotājiem un importētājiem būtu jānosaka 
pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas 

(31) Visi tabakas izstrādājumi var izraisīt 
mirstību, saslimstību un invaliditāti, un to 
tirdzniecība un patēriņš būtu jāierobežo, jo 
īpaši īstenojot izglītošanu un preventīvus 
pasākumus, ar kuriem nepieļauj 
smēķēšanas sākšanu. Tādēļ ir svarīgi 
pārraudzīt jaunieviestu tabakas 
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izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu 
pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. Komisijai 
būtu jāuzrauga attīstības tendences un
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
direktīvas transponēšanas termiņa, lai 
novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi.

izstrādājumu attīstības tendences, 
ražošanas veidus un tirdzniecības apriti. 
Ražotājiem un importētājiem būtu jānosaka 
pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, neskarot dalībvalstu 
pilnvaras aizliegt vai atļaut tos. Komisijai 
būtu jāuzrauga attīstības tendences un 
jāsniedz ziņojums piecus gadus pēc šīs 
direktīvas transponēšanas termiņa, lai 
novērtētu, vai šajā direktīvā ir nepieciešami 
grozījumi.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ES ir jāievēro starptautiskās saistības, par kurām tā ir vienojusies ar saviem tirdzniecības 
partneriem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(41) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus, ko 
saistībā ar aspektiem, uz kuriem neattiecas 
šī direktīva, vienādi piemēro gan vietēja 
ražojuma, gan importētiem
izstrādājumiem, ar nosacījumu, ka tie ir 
saderīgi ar Līgumu un PTO noteikumiem
un netraucē šīs direktīvas pilnīgu 
piemērošanu. Attiecīgi dalībvalstis varētu, 
piemēram, saglabāt vai ieviest noteikumus, 
kas nodrošina tabakas izstrādājumu (kas 
nav cigaretes un tinamā tabaka)
iepakojuma standartizāciju ar nosacījumu, 
ka šie noteikumi neietekmē šīs direktīvas 
pilnīgu piemērošanu un ir saderīgi ar 
Līgumu. Turklāt tiem jābūt saderīgiem ar 
PTO noteiktajiem pienākumiem, jo īpaši 
tiem, kas paredzēti noteikumos par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā (TBT) 
un līgumos par ar tirdzniecību saistītām 
intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPS), 
kā arī ar saistībām, kas noteiktas 
divpusējos tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos, kuros ir vispārīgi paredzēti 
izņēmumi sabiedrības veselības jomā. 
Šiem noteikumiem ir jābūt papildu 
instrumentam cīņā pret šajā direktīvā 
minēto izstrādājumu viltošanu. Par 
tehniskiem noteikumiem ir iepriekš 
jāpaziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvu 98/34/EK, kas nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu, un Informācijas 
sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Šim nolūkam dalībvalstis papildus 
šajā direktīvā paredzētajām tiesību 
normām veic pasākumus Eiropas 
iedzīvotāju sabiedrības veselības 
aizsardzībai. Dalībvalstis, kurās ir 
ievērojami nodokļu un akcīzes nodokļa 
ieņēmumi no tabakas ražošanas un 
tirdzniecības, varētu, piemēram, mudināt 
šos ieņēmumus izmantot preventīvu un 
informatīvu kampaņu organizēšanai 
plašsaziņas līdzekļos, par mērķauditoriju 
nosakot jauniešus un skolas.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Piemērojot šo direktīvu, nevajadzētu 
pieļaut, ka pasliktinās to iedzīvotāju dzīves 
apstākļi, kuru iztikas līdzekļi ir atkarīgi no 
tabakas audzēšanas Eiropā un kuri bieži
vien dzīvo nelabvēlīgos apgabalos. Ņemot 
vērā to, ka šīs direktīvas mērķis ir vienīgi 
mazināt tabakas izstrādājumu lietošanu, 
pieņemot jebkādus lēmumus par 
sastāvdaļām un piedevām, būtu attiecīgi 
jāņem vērā iespējamā netiešā sociāli 
ekonomiskā ietekme uz iedzīvotājiem, 
kuru iztikas līdzekļi ir atkarīgi no tabakas 
audzēšanas. Eiropas tabakas audzēšanas 
nozare būtu jāaizsargā, jo tā veido nelielu 
daļu no tabakas patēriņa Eiropas 
Savienībā, taču vienlaicīgi veicina 
ekonomikas stabilitāti atsevišķos Eiropas 
reģionos, kuros ir ierobežotas iespējas 
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audzēt citus kultūraugus. Tabakas 
audzēšanas apmēru samazināšanās vai 
audzēšanas pārtraukšana Eiropas 
Savienībā nekādi neietekmētu patēriņa 
līmeni, jo tādējādi pieaugtu imports no 
trešām valstīm un pazeminātos kvalitātes 
standarti.

Pamatojums

Tabakas audzēšanas nozare ir vājākais posms tabakas ražošanas ķēdē, un tādēļ tā ir 
jāaizsargā no nevajadzīga un pārmērīga regulējuma.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanu;

d) tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošanas aizliegumu;

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) prasību ieviest tabakas izstrādājumu 
izsekošanas un identificēšanas sistēmu, 
kas nebūtu tabakas nozares kontrolē, lai 
nostiprinātu piegādes ķēdi un palīdzētu 
konstatēt un novērst nelikumīgu 
tirdzniecību un sodīt par to;

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „raksturīgs aromāts” ir izteikta augļu vai 
konditorejas izstrādājumu garšai līdzīga 
garša, ko rada aromāts vai aromātu
kombinācija un kas sajūtama pirms tabakas 
izstrādājuma lietošanas paredzētajā veidā 
vai tās laikā. Šajā definīcijā pieņem, ka 
tabakai un mentolam nav augļu vai 
konditorejas tipa garšas;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “cigārs” ir tabakas rullītis, ko lieto, 
izmantojot degšanas procesu, un kas sīkāk 
definēts Padomes 2011. gada 21. jūnija 
Direktīvas 2011/64/ES par tabakas 
izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa 
struktūru un likmēm 4. panta 1. punktā;

(6) „cigārs” vai „cigarills”, tostarp neliels 
cigārs, kura diametrs nepārsniedz 8 mm,
ir tabakas rullītis, ko lieto, izmantojot 
degšanas procesu, un kas sīkāk definēts 
Padomes 2011. gada 21. jūnija 
Direktīvas 2011/64/ES par tabakas 
izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa 
struktūru un likmēm 4. panta 1. punktā;

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “aromatizētājs” ir piedeva, kas rada 
smaržu un/vai garšu;

(13) „aromatizētājs” ir piedeva, kas rada 
smaržu un/vai garšu, izņemot mentolu;

Pamatojums

Mentola cigaretes galvenokārt patērē cilvēki gados, un tāpēc mentola aizliegšana neatbilst šīs 
direktīvas galvenajam mērķim — nepieļaut, ka jaunieši sāk smēķēt. Mentola aizliegšana 
varētu neatbilst Nolīguma par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā (TBT) 2. panta 2. punktam, 
jo ir vajadzīgs mazāks skaits  tirdzniecību ierobežojošu pasākumu, nevis pilnīgs aizliegums.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) „sastāvdaļa” ir visas vielas, kas 
sastopamas gatavā tabakas izstrādājumā, 
tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un 
uzlīmes;

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) „atjaunota tabaka” ir izstrādājums, 
kas iegūts, kuļot tabakas auga dažādas 
daļas, lai tās uzlabotu, un izgatavojot 
tādus tabakas izstrādājumus, kurus 
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izmanto kā cigāru vai cigarillu ietinamos 
materiālus vai plāksnīšu vai atsevišķu 
šķipsnu veidā — kā tabakas maisījuma 
sastāvdaļu cigaretēs un citos tabakas 
izstrādājumos;

Grozījums Nr. 22

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 piegādāt
izstrādājumus izplatīšanai, patērēšanai vai 
izmantošanai Savienībā par maksu vai bez 
tās, tostarp ar tālpārdošanas starpniecību;

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) „būtiska apstākļu maiņa” ir 
pārdošanas apjoma pieaugums kādā 
izstrādājumu kategorijā (piemēram, pīpju 
tabaka, cigāri, cigarilli) par vismaz 20 %
10 dalībvalstīs ar lielāko pārdošanas 
apjomu, pamatojoties uz pārdošanas 
datiem, kas iesniegti saskaņā ar 5. panta 
4. punktu, vai attiecīgās izstrādājumu 
kategorijas izplatības līmeņa palielināšanās 
patērētāju grupā vecumā līdz 25 gadiem 
par vismaz 5 procentu punktiem vismaz 
10 dalībvalstīs, pamatojoties uz 
Eirobarometra ____ [šo datumu noteiks 
direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai 
līdzvērtīgu izplatības pētījumu;
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kas satur piedevas, kuras 
rada vai izdala aromātu, kas nav tabakas 
vai mentola pamata aromāts, saskaņā ar 
2. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Uz katras smēķēšanai paredzētās tabakas 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietoti kombinēti 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību,
garantējot patērētāju tiesības uz 
pārbaudītas un atbilstīgas informācijas 
pieejamību. Minētie brīdinājumi:
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Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir vienlīdz informatīvi gan iepakojuma augšējā, gan 
apakšējā malā. Brīdinājumu izvietošana apakšējā malā netraucē iepakojuma atvēršanu, un 
tādēļ var uzskatīt, ka tā mazāk ierobežo tirdzniecību (TBT nolīguma 2. panta 2. punkts).

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
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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 ar 
nenoņemamu uzlīmju palīdzību 
piestiprina 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 izvieto uz 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma otrās visredzamākās virsmas.

Pamatojums

Nenoņemamu uzlīmju izmantošana uz cigāriem būtu jāsaglabā, jo ražotāji izmanto 
starptautiskā līmenī standartizētu iepakojumu, kurš pēdējā ražošanas procesa fāzē tiek 
pielāgots katrai attiecīgajai valstij, izmantojot īpašas, nenoņemamas uzlīmes ar 
brīdinājumiem par ietekmi uz veselību. Nenoņemamu uzlīmju aizliegšana traucētu 
starptautisko tirdzniecību.

Grozījums Nr. 31

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. Vispārīgo 
brīdinājumu var izvietot, izmantojot 
pašlīmējošu papīru, ar nosacījumu, ka tas 
nav noņemams. 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; 

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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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 
izvietotiem, paralēli iepakojuma vienības 
vai jebkāda ārējā iepakojuma augšējai 
malai;

Grozījums Nr. 33

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

Pamatojums

Patērētājiem nedrīkst liegt informāciju par attiecīgo izstrādājumu, taču šī informācija 
nedrīkst būt maldinoša. Alternatīvu, tirdzniecību mazāk ierobežojošu pasākumu pieejamība 
(piemēram, tikai maldinošo aprakstu aizliegšana) padara šo pasākumu neatbilstošu TBT 
nolīguma 2. panta 2. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 34

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 simboli, nosaukumi, grafiskas vai 
citas zīmes, ieliktņi vai citi papildu 
materiāli, piemēram, pielīmējamas etiķetes, 
uzlīmes, uzlīmēti elementi, nokasāmi 
elementi un uzmavas.
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Grozījums Nr. 35

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 
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 
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cilindriskai formai.

Pamatojums

Šajā pantā ir iekļauti priekšlikumi, kas ir tehniski šķēršļi tirdzniecībai un kas nav pamatoti ar 
zinātniskiem pierādījumiem par to ietekmi uz smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū. Turklāt, 
cigarešu iepakojuma atvēršanas mehānisms nekādi nepalielina vai nesamazina tieksmi 
smēķēt.

Grozījums Nr. 36

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 radītu iespēju veikt efektīvu 
uzraudzību un identificēšanu, dalībvalstis 
pieprasa, lai visu cigarešu iepakojuma 
vienību un iepakojuma, kā arī visa ārējā 
iepakojuma daļu veidotu unikāls, drošs 
un nenoņemams identificēšanas 
marķējums (turpmāk tekstā — unikāls 
identificēšanas marķējums), piemēram, 
kodi vai markas, vai arī šāds marķējums 
tiktu piestiprināts pie minētā iepakojuma. 
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.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka iepakojumu 
vienību unikālie identifikatori ir piesaistīti 
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ārējā iepakojuma unikālajam 
identifikatoram. Jebkādas izmaiņas 
piesaistē starp iepakojuma vienībām un 
ārējo iepakojumu ir jāreģistrē 6. punktā 
minētajā datu glabātuvē.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izstrādājuma nosaukumu; e) izstrādājuma nosaukumu un aprakstu;

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) paredzēto piegādes maršrutu; g) paredzēto piegādes maršrutu, datumu, 
nosūtīšanas vietu, galamērķi, nosūtītāju, 
saņēmēju un adresātu;

Grozījums Nr. 40

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 

3. Dalībvalstis pieprasa, lai visiem tabakas 
izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītajiem
ekonomikas dalībniekiem no ražotāja līdz 
pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms 
pirmā mazumtirdzniecības punkta, tostarp 
importētājiem, noliktavu un transporta 
uzņēmumiem, būtu pieejama izsekošanas 
un identificēšanas tehnoloģija, ar kuru 
saskaņā ar 6. punktu ir iespējams 
elektroniski nolasīt un nosūtīt datus uz
datu glabātuvi, kuras īpašumtiesības 
atrodas ārpus tabakas ražotāju un to 
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uzraudzība un izsekošana joprojām ir 
iespējama.

tabakas piegādes ķēdē ietilpstošo partneru 
kontroles. Šādi ekonomikas dalībnieki
reģistrē visas to turēšanā nonākušās 
iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma 
vienības, kā arī visus starpposma 
pārvadājumus un brīdi, kad tās nonāk pie 
cita turētāja. Saskaņā ar 14. panta 
1. punktu šo pienākumu izpilda, reģistrējot 
šo informāciju apkopotā veidā, piemēram, 
uz ārējā iepakojuma, ar nosacījumu, ka 
joprojām ir iespējama iepakojuma vienību 
uzraudzība un izsekošana.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paskaidrot, ka izsekošanas un identificēšanas pienākums ietilpst 
dalībvalstu kompetencē un to nevar veikt tabakas nozares pārstāvji, kā arī šo pienākumu 
nevar viņiem deleģēt. Citādi, īstenojot ierosināto priekšlikumu, tiktu panākts pretējais efekts.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
Seulas protokolu par nelikumīgas tabakas 
izstrādājumu tirdzniecības novēršanu 
uzraudzības un izsekošanas tehnoloģijai 
vajadzētu piederēt ekonomikas 
dalībniekiem, kam nav nekādu juridisku 
vai tirdzniecības saistību ar tabakas 
nozari piegādes ķēdē. 

Grozījums Nr. 42

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

6. Dalībvalstis slēdz līgumus par datu 
glabāšanu ar trešo personu, kas var būt 
dalībvalstī esoša aģentūra un kas  ir 
juridiski neatkarīga no tabakas 



AD\939393LV.doc 23/32 PE510.734v03-00

LV

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.

uzņēmumiem  un to piegādes ķēdē 
ietilpstošajiem partneriem un nodrošina 
datu glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar 
attiecīgo ražotāju vai importētāju saistīti 
dati. Datu glabātuve fiziski atrodas 
Savienības teritorijā. Dalībvalstis 
nodrošina pilnīgu pārredzamību. Trešās 
personas piemērotību, it īpaši tās 
neatkarību un tehniskās spējas, kā arī 
līgumu apstiprina un pārrauga ārējs 
revidents, kuru ieceļ Komisija. Revidenta 
nolīgšanas un datu glabātuves 
pārvaldības pakalpojumu radītās 
izmaksas sedz tabakas 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 darīt pieejamu 
ražotājiem vai importētājiem ar 
nosacījumu, ka sensitīva 
komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
II sadaļa – III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Orālai lietošanai paredzēta tabaka Bezdūmu tabakas izstrādājumi

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 

svītrots
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dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku, kas 
paredzēta orālai lietošanai.

Pamatojums

ES aizliegums laist tirgū tabakas izstrādājumus, kas paredzēti orālai lietošanai, neatbilst 
PTO Nolīguma par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā (TBT) 2. panta 2. punkta 
noteikumiem, jo tas tirdzniecību ierobežo lielākā mērā, nekā tas vajadzīgs ES mērķu 
sasniegšanai veselības jomā. Priekšlikumā nepamatoti tiek nodalīti dažādās PTO dalībvalstīs 
ražoti līdzīgi izstrādājumi (Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) I un 
III pants un TBT nolīguma 2. panta 1. punkts) un ir aizliegti izstrādājumi, kas ir mazāk kaitīgi 
nekā visi citi tabakas izstrādājumi, kurus Eiropā atļauts laist tirgū.

Grozījums Nr. 45

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 tālpārdošanas 
pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā, kā arī tabakas izstrādājumu 
izplatīšanu bez maksas vai ar atlaidēm, 
tostarp izmantojot pārrobežu
tālpārdošanas pakalpojumus.

Grozījums Nr. 46

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;

Grozījums Nr. 47

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

Grozījums Nr. 48

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

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalsts saglabā iespēju ierobežot 
tabakas importu privātām vajadzībām ar 
sabiedrības veselības aizsardzību saistītu 
vispārēju prasību dēļ. Minētos 
ierobežojumus ir iespējams piemērot īpaši, 
ja ir konstatēta ievērojama izstrādājumu 
cenu atšķirība vairākos ģeogrāfiskos 
reģionos vai arī brīdinājumi par ietekmi 
uz veselību nav pieejami tās valsts 
oficiālajā valodā vai oficiālajās valodās, 
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kurā izstrādājums tiek pirkts.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis aizliedz savā teritorijā 
reģistrētajiem mazumtirgotājiem izplatīt 
tabakas izstrādājumus bez maksas vai ar 
atlaidēm, veicot šo izstrādājumu 
pārrobežu tālpārdošanu vai īstenojot 
izplatīšanu jebkādā citā veidā.

Grozījums Nr. 51

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

Grozījums Nr. 52

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, 

svītrots
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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.

Grozījums Nr. 53

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

Grozījums Nr. 54

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
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Grozījums Nr. 55

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. Ja nikotīnu saturošus izstrādājumus 
raksturo kā tādus, kam piemīt īpašības, 
kas spēj ārstēt vai novērst slimības, tos
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie ir atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:

Pamatojums

Nikotīnu saturoši izstrādājumi, piemēram, elektroniskās cigaretes, nekādi nevar uzlabot 
cilvēka veselību, un tās nevajadzētu klasificēt kā zāles. Šāda klasificēšana ierobežotu to 
pieejamību tirgū, tādējādi nevajadzīgi ierobežojot starptautisko tirdzniecību, savukārt daudz 
kaitīgāki tabakas izstrādājumi joprojām būtu brīvi pieejami.

Grozījums Nr. 56

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 

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 ir 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, 
atbilst šai direktīvai, Līguma noteikumiem 
un ES starptautiskajiem pienākumiem, 
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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.

tostarp PTO noteiktajiem pienākumiem, 
jo īpaši tiem, kas paredzēti Nolīgumā par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā (TBT) 
un Līgumā par ar tirdzniecību saistītām 
intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPS),
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.

Pamatojums

ES, ierosinot tiesību aktus, ir jāņem vērā tās starptautiskie pienākumi.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var atļaut laist tirgū šādus 
izstrādājumus, kuri neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, līdz [Publikāciju birojam: 
lūgums ievietot precīzu datumu — spēkā 
stāšanās datums +42 mēneši]:

ĪSS PAMATOJUMS

Šā priekšlikuma mērķis ir atjaunināt Direktīvu 2001/37/EK par tabakas izstrādājumiem — tas 
nepieciešams, ņemot vērā zinātnisko progresu un tirgus attīstību pēdējo desmit gadu laikā. Ar 
šo priekšlikumu Komisija atbild arī uz vairākiem aicinājumiem, ko Eiropas Parlaments paudis 
vairākās 2007., 2009. un 2011. gada rezolūcijās, un tas ir saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizācijas Pamatkonvenciju par tabakas kontroli, kas pieņemta 2005. gadā ar mērķi 
nodrošināt, ka patērētāji tiek pienācīgi informēti par tabakas radīto apdraudējumu.

Šai jaunajai direktīvai būtu jāgarantē labāka veselības aizsardzība un jāmazina tabakas 
patēriņš jauniešu vidū. Lai sasniegtu šos mērķus, ir ierosināti vairāki pasākumi saistībā ar 
iepakojumu (75 % paciņas virsmas būtu jāatvēl informācijas sniegšanai par veselības 
apdraudējumu), izmantotajām sastāvdaļām (tādi aromatizētāji kā mentols būs aizliegti), 
produktu izmēru (tievās cigaretes vairs nebūs atļautas) vai arī ar izsekojamību. Šādas prasības 
neattieksies uz cigāriem un pīpju tabaku, kurus arī turpmāk regulēs pašreizējā direktīva.
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Referents pilnībā atbalsta šā priekšlikuma mērķi — aizsargāt sabiedrības veselību. Viņš arī 
uzsver, ka tie ir jāīsteno, ievērojot Eiropas Savienības starptautiskās tirdzniecības saistības, jo 
īpaši saistībā ar Nolīgumu par tehniskajām barjerām tirdzniecībā (TBT) un Līgumu par ar 
tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPS). Referents uzskata, ka vajadzības 
gadījumā ir jāapspriežas ar visiem Eiropas Savienības partneriem šim nolūkam paredzētās 
TRIPS un TBT komitejās.  

Nolīguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā (TBT) komitejas locekļi sanāksmē, kas 
notika pagājušā gada 6. un 7. martā, jau apsprieda Komisijas priekšlikumu. Tajā komitejas 
locekļi un tabakas ražotāji jau izteica iebildumus pret minēto tekstu, norādot, ka ar šādu 
priekšlikumu varētu tikt pārkāptas konkrētas TBT, TRIPS un GATT līgumos noteiktās 
saistības, un apšaubot to samērīgumu ar ierosinātajiem pasākumiem1.

Dominikānas Republika — 10% no tajā saražotās tabakas tiek eksportēti uz Eiropas 
Savienību — uzskata, ka vairāki priekšlikuma noteikumi neatbilst jo īpaši TBT nolīguma 
2. panta 2. punkta noteikumiem, kas paredz, ka „tehniskās normas tirdzniecībai nerada 
lielākus ierobežojumus nekā vajadzīgs, lai sasniegtu likumīgu mērķi, ņemot vērā 
apdraudējumus, ko radītu to neievērošana”, un norāda, ka riska novērtējumam ir jāpamatojas 
uz zinātniskiem datiem2.

Turklāt noteikumi par tāda standartizēta iepakojuma izmantošanu, nenorādot ne logo, ne kādu 
citu zīmola vizuālo identitāti, rada daudzus jautājumus par to juridisko atbilstību noteikumiem 
nolīgumiem par intelektuālo īpašumu un zīmolu aizsardzību.

Jāatgādina, ka dažas trešās valstis jau ir ieviesušas stingrus tiesību aktus saistībā ar 
iepakojumu, piemēram, Austrālija, kura nesen pieņēma likumu par standartizēta iepakojuma 
izmantošanu, lai, mazinot iepakojuma pievilcību un vienlaikus izceļot informāciju par 
apdraudējumu veselībai, ierobežotu tabakas patēriņu3.

Tomēr pret Austrāliju pašreiz ir vērstas četras PTO strīdu izšķiršanas lietas4. Tajās norādīts, 
ka Austrālija ar veiktajiem pasākumiem neievēro TRIPS līguma noteikumus, jo īpaši tā 
20. pantu, kas paredz, ka „preču zīmes lietošana [..] netiek neattaisnoti kavēta ar īpašām 
prasībām, piemēram, [..] lietošana tādā veidā, kas ir nevēlams tās spējai atšķirt viena 
uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem”.

Papildus PTO iesniegtajām prasībām, arī tabakas nozare5 ir iesniegusi prasības pret 
Austrālijas iestādēm saistībā ar starptautiskās šķīrējtiesas mehānismu par ieguldījumu 
                                               
1 Iebildumus izteica komitejas locekïi no Dominikânas Republikas, Nikaragvas, Indonçzijas, Malâvijas, 
Filipînâm, Hondurasas, Meksikas, Kubas un Zambijas. Turpretî atbalstu Savienîbai paudusi Norvçìija, Austrija 
un Jaunzçlande.
2 Dominikânas Republikas sagatavotajâ dokumentâ cita starpâ iekïautas prasîbas attiecîbâ uz iepakojuma 
standartizâciju, aprakstoðu elementu aizliegumu, tievo cigareðu aizliegumu, vispârçja (standartizçta) iepakojuma 
izmantoðanu un aromatizçtâju aizliegumu.
3 Tabakas standartizçtâ iepakojuma aktu Austrâlijas Parlaments apstiprinâja 2011. gadâ, un tas stâjâs spçkâ 
2012. gada decembrî.
4 Apelācijas lietas ierosinājusi Ukraina (2012. gads), Hondurasa (2012. gads), Dominikānas Republika 
(2012. gads) un Kuba (2013. gada maijs).
5 Jo îpaði uzòçmums „Philip Morris”.
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aizsardzību, kā arī pret Urugvaju, kas arī ir ieviesusi ierobežojumus attiecībā uz cigarešu 
iepakojumu.

Referents atzīst, ka sabiedrības veselības apsvērumu dēļ būtu svarīgi ievērojamu daļu 
iepakojuma izmantot informācijas sniegšanai par veselības apdraudējumu, tomēr uzskata, ka 
būtu lietderīgi ļaut zīmoliem brīvi paust savu vizuālo identitāti iepakojuma atlikušajā daļā.
Turklāt standartizēts iepakojums bez logo un vizuālās identitātes, var palielināt viltošanas 
risku, kas varētu samazināt valstu nodokļu ieņēmumus un palielināt veselībai vēl kaitīgāku 
izstrādājumu patēriņu.

Komisijas priekšlikumā nav noteikta formāla prasība izmantot vispārēju iepakojumu, tāpat 
joprojām samērā neskaidrs ir arī jautājumu, piemēram, par atļauju dalībvalstīm ieviest 
stingrākus noteikumus attiecībā uz iepakojuma izskatu. Turklāt tā 12. pantā ievieš aizliegumu 
izmantot elementus, kas „cita starpā var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču zīmes, 
grafiskas vai citas zīmes” un veido zīmola vizuālo identitāti.

Tomēr referents atgādina, ka Komisijas priekšlikums kopumā ir salīdzinoši līdzsvarots.
Attiecībā uz šā priekšlikuma detaļām un lai varētu izteikt turpmākus ieteikumus, referents 
gribētu vispirms uzzināt Starptautiskās tirdzniecības komisijas atšķirīgo viedokli.
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Virsraksts Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz 
tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu
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