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Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

PTO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 13. panta īstenošanas pamatnostādnēs puses tiek 
aicinātas aizliegt redzamā veidā izvietot tirdzniecības vietā tabakas izstrādājumus, jo tādējādi 
tie tiek reklamēti un popularizēti. Šajās pamatnostādnēs ir arī ieteikts aizliegt tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību internetā.

Grozījums Nr. 22
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā tabakas un saistīto (6) Ņemot vērā tabakas un saistīto 
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izstrādājumu iekšējā tirgus lielumu, 
tabakas izstrādājumu ražotāju arvien 
pieaugošo noslieci visai Savienībai 
paredzēto ražošanu koncentrēt tikai 
nedaudzās ražotnēs dalībvalstīs un no tā 
izrietošo tabakas un saistīto izstrādājumu 
pārrobežu tirdzniecības ievērojamo 
apjomu, iekšējā tirgus netraucētu darbību 
drīzāk var panākt ar leģislatīviem 
pasākumiem Savienības līmenī, nevis 
valstu līmenī.

izstrādājumu iekšējā tirgus lielumu, 
tabakas izstrādājumu ražotāju arvien 
pieaugošo noslieci visai Savienībai 
paredzēto ražošanu koncentrēt tikai 
nedaudzās ražotnēs dalībvalstīs un no tā 
izrietošo tabakas un saistīto izstrādājumu 
pārrobežu tirdzniecības ievērojamo 
apjomu, iekšējā tirgus netraucētu darbību 
drīzāk var panākt ar stingrākiem
leģislatīviem pasākumiem Savienības 
līmenī.

Or. pt

Grozījums Nr. 23
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Savienībai būtu jāpievērš 
īpaša uzmanība tabakas ražošanai mazāk 
labvēlīgos apgabalos, jo īpaši attālākos 
reģionos, kur tā ir bieži saistīta ar 
konkrētām vides, ģeogrāfiskām un sociāli 
ekonomiskām īpatnībām, izmantojot 
amatnieciskus un videi nekaitīgus 
ražošanas paņēmienus, un Savienībai 
būtu jāļauj dalībvalstīm ieviest konkrētus 
pasākumus, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
ražošanu šajos apgabalos, tādējādi 
nodrošinot attiecīgas darbvietas.

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
114. panta 3. punktu par pamatu būtu 
jāņem augsts aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pievēršot uzmanību visiem jaunajiem 
atklājumiem, kuru pamatā ir zinātnes fakti. 
Tabakas izstrādājumi nav parastas preces, 
un, ņemot vērā tabakas īpaši kaitīgo 
ietekmi, veselības aizsardzībai būtu 
jāpiešķir īpaša nozīme, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu 
vidū. Smēķēšana ir aktuāla un vispārēja 
problēma, kas izraisa postošas sekas, 
turklāt lielākā daļa smēķētāju ir sākuši 
smēķēt tieši pusaudža gados.

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir atzīts, ka polonijs 210 tabakā ir 
būtisks kancerogēns. Veicot vairākus 
vienkāršus pasākumus, gandrīz pilnīgi 
varētu likvidēt šīs vielas klātbūtni 
cigaretēs. Tādēļ ir lietderīgi noteikt 
polonija 210 maksimālo saturu, tādējādi 
par 95 % samazinot polonija 210 
pašreizējo daudzumu cigaretēs. Būtu 
jāizstrādā ISO standarts polonija 210 
daudzuma noteikšanai tabakas sastāvā.

Or. en

Pamatojums

Polonijs 210 ir urāna sabrukšanas produkts, kas sastopams mēslojumā, kurš izgatavots no 
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urānu saturošiem fosfāta iežiem. Tabakas lapās to ievada gaiss ar radona 222 starpniecību 
un saknēs — svins 210. Sadegot polonijs 210 iztvaiko, un tādējādi smēķētāji to ieelpo. Tas ir 
alfa starojuma avots. Radioaktīvais alfa starojums ir nekaitīgs ārpus ķermeņa, taču, nokļuvis 
cilvēka ķermenī, tas ir „visbīstamākais radiācijas veids”(The Polonium Brief, Brianna Rego, 
Isis, 2009.).

Grozījums Nr. 26
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 28
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 29
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 30
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. 
Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu 
īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas 
iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, 
tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošanu. Pamatnostādnēs par PKTK 
9. un 10. pantu tiek jo īpaši rosināts aizliegt 
sastāvdaļas, kas pastiprina garšas īpašības, 
rada iespaidu, ka tabakas izstrādājumi 
labvēlīgi ir veselībai, tiek saistītas ar 
enerģiju un vitalitāti vai ir krāsojošas.

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 
visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus. 
Ņemot vērā PKTK un tās pamatnostādņu 
īstenošanu un izvērtējot pieredzi, kas 
iegūta citās jurisdikcijās ārpus ES, 
tuvākajos gados šķēršļi iekšējā tirgū 
palielināsies, ja vien netiks veikta 
saskaņošana. Tādēļ ir lietderīgi ieviest 
tādu piedevu pozitīvo sarakstu, kuras 
drīkst pievienot tabakas izstrādājumiem.
Pamatnostādnēs par PKTK 9. un 10. pantu 
tiek jo īpaši rosināts aizliegt sastāvdaļas, 
kas pastiprina garšas īpašības, rada 
iespaidu, ka tabakas izstrādājumi labvēlīgi 
ir veselībai, tiek saistītas ar enerģiju un 
vitalitāti vai ir krāsojošas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pienācīgi saskaņotas prasības attiecībā uz sastāvdaļām. Tajā 
lielāka uzmanība pievērsta tam, lai valsts līmenī ieviestu vispārējos noteikumus, ko katrā 
dalībvalstī var interpretēt atšķirīgi. Tādēļ pienācīgas saskaņošanas labad daudz vēlamāk ir 
ES līmenī izstrādāt atļauto piedevu pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 31
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ir svarīgi ņemt vērā ne vien piedevu, 
bet arī to sadegšanas produktu īpašības. 
Gan piedevas, gan to sadegšanas produkti 
nedrīkstētu atbilst kritērijiem, ar kuriem 
saskaņā tos varētu klasificēt kā bīstamas 
vielas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, 
ar ko groza un atceļ Direktīvas 
67/548/EEK un 1999/45/EK un groza 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj tikai tādas piedevas — gan sākotnējā stāvoklī, gan pēc sadegšanas —, kas nav 
bīstamas.

Grozījums Nr. 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas
nav tabakas aromāts un kas varētu rosināt 
smēķēšanas uzsākšanu vai ietekmēt 
patēriņa modeļus. Piemēram, daudzās 
valstīs pakāpeniski palielinājās mentolu 
saturošu izstrādājumu tirdzniecība, lai 
gan smēķēšanas izplatība kopumā 
samazinājās. Vairāki pētījumi liecina, ka 
tabakas izstrādājumi ar mentolu var 

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas un mentola aromāts un kas 
varētu rosināt smēķēšanas sākšanu vai 
ietekmēt patēriņa modeļus.
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atvieglot ieelpošanu, kā arī veicināt 
smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū. 
Būtu jāizvairās no pasākumiem, ar 
kuriem nepamatoti paredz atšķirīgus 
nosacījumus aromatizētām cigaretēm 
(piemēram, mentola vai krustnagliņu 
cigaretēm).

Or. en

Grozījums Nr. 33
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Konrad Szymański
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Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs mentols ir tradicionāli ierasta tabakas izstrādājumu sastāvdaļa. Ja tai tiks 
piemēroti tādi paši noteikumi kā citām aromatizētājvielām, tas negatīvi ietekmēs tabakas 
izstrādājumu tirgu šajās dalībvalstīs, kā arī tajās varētu palielināties nelikumīga tirdzniecība.
Turklāt minētais zinātniskais pierādījums ir neapstrīdams.

Grozījums Nr. 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 



PE510.761v01-00 12/143 AM\936107LV.doc

LV

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

izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
nav tabakas vai tradicionālais mentola
aromāts un kas varētu rosināt smēķēšanas 
sākšanu vai ietekmēt patēriņa modeļus.

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Atšķirīga regulējuma iespējamību vēl 
vairāk palielina bažas par to, ka tabakas 
izstrādājumiem, tostarp bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ir raksturīgs aromāts, kas 
atgādina saldumu vai augļu aromātu un 
kas varētu rosināt smēķēšanas sākšanu
jauniešu vidū.
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cigaretēm).

Or. en

Grozījums Nr. 37
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Minētie pētījumi nav pietiekami, lai pamatotu mentola cigarešu tiesisku diskreditēšanu.

Grozījums Nr. 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nav pietiekami iekļaut tikai „raksturīgo aromātu”. Būtu jāiekļauj visi aromāti.

Grozījums Nr. 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādu tabakas izstrādājumu 
aizliegums, kuriem ir raksturīgs aromāts, 
pilnībā neaizliedz atsevišķu piedevu 
lietošanu, bet liek ražotājiem samazināt 
piedevu vai piedevu kombināciju tādā 
mērā, lai tās vairs neradītu raksturīgo
aromātu. Tabakas izstrādājumu ražošanai 
vajadzīgo piedevu izmantošana būtu 
jāatļauj, ja vien tās nerada raksturīgu

(16) Aromatizētu tabakas izstrādājumu 
aizliegums pilnībā neaizliedz atsevišķu 
piedevu lietošanu, bet liek ražotājiem 
samazināt piedevu vai piedevu 
kombināciju tādā mērā, lai tās vairs 
neradītu aromātu. Tabakas izstrādājumu 
ražošanai vajadzīgo piedevu izmantošana 
būtu jāatļauj, ja vien tās nerada aromātu un 
neveicina spēju piesaistīt. Piemērojot šo 
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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.

direktīvu, nevajadzētu nošķirt dažādas 
tabakas varietātes.

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi ir jāpiemēro visiem aromātiem. Tādējādi arī atsauce uz pārbaudes darba grupu 
ir lieka. Noteikumi par piedevām, kas vajadzīgas ražošanas procesā, būtu jāpielīdzina PVO 
pamatnostādnēm par sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnībā 
neaizliedz atsevišķu piedevu lietošanu, bet 
liek ražotājiem samazināt piedevu vai 
piedevu kombināciju tādā mērā, lai tās 
vairs neradītu raksturīgo aromātu. Tabakas 
izstrādājumu ražošanai vajadzīgo piedevu 
izmantošana ir jāatļauj. 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. pl
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Grozījums Nr. 41
Hans-Peter Martin

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. de

Grozījums Nr. 42
Ioannis A. Tsoukalas

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) Neraugoties uz to, ka 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.

Or. el
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Grozījums Nr. 43
Angelika Niebler

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 orāli lietojama
tabaka (t. i., tabakas izstrādājumiem, kurus 
lielākoties lieto gados vecāki patērētāji) 
būtu jāpiešķir atbrīvojums no atsevišķām 
prasībām attiecībā uz sastāvdaļām.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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 

(18) Tā kā šajā direktīvā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz jauniešiem, tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamās 
tabakas izstrādājumi (t. i., tabakas 
izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto 
gados vecāki patērētāji) būtu jāpiešķir 
atbrīvojums no atsevišķām prasībām 



PE510.761v01-00 18/143 AM\936107LV.doc

LV

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

attiecībā uz sastāvdaļām, kamēr nav 
notikusi būtiska apstākļu maiņa pārdošanas 
apjoma ziņā vai patēriņa modeļos saistībā 
ar jauniešiem. Komisijai būtu rūpīgi 
jāuzrauga ūdenspīpju tabakas lietošana 
jauniešu vidū, jo ir arvien vairāk 
pierādījumu par tās lietošanu ārpus 
tradicionālā gados vecāku lietotāju tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Joprojām pastāv atšķirības starp valsts 
noteikumiem attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu, jo īpaši attiecībā 
uz tādiem kombinētiem brīdinājumiem par 
ietekmi uz veselību, kuri sastāv no attēla 
un teksta, informācijas par atmešanas 
pakalpojumiem un reklāmas elementiem 
paciņās un uz tām.

(19) Joprojām pastāv atšķirības starp valsts 
noteikumiem attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu, jo īpaši attiecībā 
uz brīdinājumu par ietekmi uz veselību 
lielumu, informāciju par atmešanas
pakalpojumiem un reklāmas elementiem 
paciņās un uz tām.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šādas atšķirības var radīt šķēršļus 
tirdzniecībai un traucēt tabakas 
izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, tādēļ 
tās būtu jānovērš. Turklāt dažās 
dalībvalstīs patērētāji var būt labāk 
informēti par tabakas izstrādājumu 

(20) Šādas atšķirības var radīt šķēršļus 
tirdzniecībai un traucēt tabakas 
izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, tādēļ 
tās būtu jānovērš. Turklāt dažās 
dalībvalstīs patērētāji var būt labāk 
informēti par tabakas izstrādājumu 
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radītajiem veselības apdraudējumiem nekā 
citās. Bez papildu rīcības Savienības līmenī 
esošās atšķirības turpmākajos gados, 
visticamāk, palielināsies.

radītajiem veselības apdraudējumiem nekā 
citās. Bez saskaņotas papildu rīcības 
Savienības līmenī esošās atšķirības 
turpmākajos gados, visticamāk, 
palielināsies.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Marķēšanas noteikumi ir jāpielāgo arī 
jauniem zinātniskiem pierādījumiem. 
Piemēram, norāde par darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda saturu uz cigarešu 
paciņām ir izrādījusies maldinoša, jo liek 
patērētājiem domāt, ka dažas cigaretes ir 
mazāk kaitīgas nekā citas. Ir būtiski, lai 
jau iepriekš tiktu veikts neatkarīgs 
pētījums, kas ļaus novērtēt, vai 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 pamanāmi un 
iedarbīgi, būtu jānosaka to minimālais 
izmērs.

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi noteiktos gadījumos varētu 
radīt patērētājos, jo īpaši jauniešos, 
priekšstatu par to, 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.

Or. de

Pamatojums

Šajā apsvērumā ietvertais patērētāja raksturojums ir vienpusīgs. Skaidrojuma trūkums 
neattaisno tik lielus uzņēmēju brīvības ierobežojumus attiecībā uz izstrādājuma izskatu.

Grozījums Nr. 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 



AM\936107LV.doc 21/143 PE510.761v01-00

LV

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.

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

Or. pl

Grozījums Nr. 50
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
ir jāparedz noteikumi attiecībā uz 
brīdinājumu izmēriem, kā arī uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumu iepakojuma izskatu, tostarp 
atvēršanas mehānismu. Iepakojums un 
izstrādājumi var maldināt patērētājus, jo 
īpaši jauniešus, radot iespaidu, ka 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Piemēram, 
tas attiecas uz dažiem uzrakstiem vai 

(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 
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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.

elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, 
“dabīgs”, “organisks”, “bez piedevām”, 
“bez aromatizētājiem”, “tievs”), 
nosaukumiem, attēliem un grafiskām vai 
citām zīmēm. Komisija tiek mudināta 
veikt zinātnisku pētījumu par šādu 
izstrādājumu patieso ietekmi uz tabakas 
patēriņu.

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Alajos Mészáros

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 

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

Or. en

Grozījums Nr. 52
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 53
Ioannis A. Tsoukalas
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Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
uzskatāmību un palielinātu to iedarbīgumu, 
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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.

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, atbilstīgi 
iepakojot un marķējot šādus 
izstrādājumus, kā arī informējot 
patērētājus par to kaitīgumu, lai patērētāji 
pilnībā apzinātos šāda izstrādājuma 
lietošanas sekas.

Or. en

Pamatojums

„Tievās” cigaretes nav kaitīgākas par citiem tabakas izstrādājumiem, taču to iepakojums var 
maldināt patērētājus. Tomēr, ja šādi izstrādājumi tiek iepakoti saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, patērētāju maldināšanas iespēja ir novērsta.

Grozījums Nr. 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
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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.

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, atbilstīgi 
iepakojot un marķējot šādus 
izstrādājumus un informējot patērētājus 
par to kaitīgumu, lai patērētāji pilnībā 
apzinātos šādu izstrādājumu lietošanas 
sekas.

Or. pl

Pamatojums

Tievās” cigaretes nav kaitīgākas; taču patērētājus varētu maldināt to iepakojums. Tomēr, ja 
šādi izstrādājumi tiek iepakoti saskaņā ar direktīvas noteikumiem, patērētāju maldināšanas 
risks vairs nebūs iespējams.

Grozījums Nr. 56
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 

(23) Lai nodrošinātu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību veselumu un 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 57
Hans-Peter Martin

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 

(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. Tas attiecas 
arī uz dažiem teksta formulējuma veidiem
vai elementiem, (piem., “ar zemu darvas 
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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.

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 kļūdainu 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 steidzami
jānovērš.

Or. de

Grozījums Nr. 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pētījumi ir pierādījuši, ka prečzīmes 
nosaukuma attēlojuma un iepakojuma 
krāsas standartizācija (vienkāršs 
iepakojums) mazina iepakojuma 
pievilcību un uzlabo brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību efektivitāti, tādējādi 
mazinot iesācēju smēķētāju skaitu un 
tabakas patēriņu. Pamatnostādnēs par 
PKTK 11. un 13. pantu puses tiek 
aicinātas ir aicinātas apsvērt iespēju 
pieņemt prasības par vienkāršu 
iepakojumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tabakas iepakojumā ir nāvējošs produkts, tabakas iepakojumam nav jābūt pievilcīgam 
vai vilinošam. Gandrīz visur ir aizliegta tabakas reklāma, un tabakas iepakojumam arī būtu 
jāpiemēro šis aizliegums. Tas atbilst ieteikumiem PKTK pamatnostādnēs, un to ievieš vai 
paredz ieviest citas valstis visā pasaulē.
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Grozījums Nr. 59
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Jānodrošina, lai brīdinājumi par 
bezdūmu tabakas izstrādājumu ietekmi uz 
veselību būtu uzskatāmi. Tāpēc 
brīdinājumi būtu jāizvieto uz bezdūmu 
tabakas izstrādājumu iepakojuma divām 
lielākajām virsmām.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Smēķēšanai paredzētiem tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes un 
tinamās tabakas izstrādājumi (t. i., tabakas 
izstrādājumiem, kurus lielākoties lieto 
gados vecāki patērētāji), būtu jāpiešķir 
atbrīvojums no atsevišķām marķēšanas 
prasībām, kamēr nav notikusi būtiska 
apstākļu maiņa pārdošanas apjomu ziņā 

(24) Smēķēšanai paredzētiem tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes un 
tinamās tabakas izstrādājumi, neskatoties 
uz to, ka tos lielākoties lieto gados vecāki 
patērētāji, nebūtu jāpiešķir atbrīvojums no 
atsevišķām marķēšanas prasībām. 
Jānodrošina, lai brīdinājumi par bezdūmu 
tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību 
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vai patēriņa modeļos saistībā ar 
jauniešiem. Attiecībā uz šo citu tabakas 
izstrādājumu marķēšanu būtu jāievēro 
īpaši noteikumi. Jānodrošina, lai 
brīdinājumi par bezdūmu tabakas 
izstrādājumu ietekmi uz veselību būtu 
uzskatāmi. Tāpēc brīdinājumi būtu 
jāizvieto uz bezdūmu tabakas izstrādājumu 
iepakojuma divām lielākajām virsmām.

būtu uzskatāmi. Tāpēc brīdinājumi būtu 
jāizvieto uz bezdūmu tabakas izstrādājumu 
iepakojuma divām lielākajām virsmām.

Or. el

Grozījums Nr. 61
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstis piemēro atšķirīgus 
noteikumus par minimālo cigarešu skaitu 
vienā paciņā. Šie noteikumi būtu
jāsaskaņo, lai nodrošinātu attiecīgo 
izstrādājumu brīvu apriti.

(25) Dalībvalstis piemēro atšķirīgus 
noteikumus par minimālo cigarešu skaitu 
vienā paciņā. Šie noteikumi būtu 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu iespēju 
patērētājam viegli salīdzināt izmaksas un
attiecīgo izstrādājumu brīvu apriti.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Hans-Peter Martin

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 

(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 
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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.

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, tādējādi aizsargājot patērētājus 
no kaitīgiem viltotiem izstrādājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 
Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Taču orālai lietošanai 
paredzētas tabakas aizliegumam 
nevajadzētu skart orālai lietošanai 
paredzētos vēsturiski tradicionālos 
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nelabvēlīgi ietekmē veselību un piesaista 
jauniešus. Attiecībā uz citiem bezdūmu 
tabakas izstrādājumiem, ko neražo masu 
patēriņa tirgum, stingri noteikumi attiecībā
uz marķējumu un sastāvdaļām tiek 
uzskatīti par pietiekamiem, lai tirgus 
neizplatītos tālāk par tradicionālo 
lietojumu.

tabakas izstrādājumus, kurus atsevišķas 
dalībvalstis var atļaut laist pārdošanā. 
Attiecībā uz citiem bezdūmu tabakas 
izstrādājumiem, ko neražo masu patēriņa 
tirgum, stingri noteikumi attiecībā uz 
marķējumu un sastāvdaļām tiek uzskatīti 
par pietiekamiem, lai tirgus neizplatītos 
tālāk par tradicionālo lietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā orālai lietošanai 
paredzētās tabakas (“snus”) tirdzniecības 
vispārējo aizliegumu ES, “snus” sastāva 
reglamentēšana nav pārrobežu interesēs. 
Tādēļ par “snus” sastāva reglamentēšanu 
ir atbildīga dalībvalsts, kurā “snus” 
tirdzniecība ir atļauta saskaņā ar Akta par 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantu. Tāpēc šīs 
direktīvas 6. pantā minētie noteikumi 
nebūtu attiecināmi uz “snus”.

Or. sv

Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tabakas pārrobežu tālpārdošana
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 

(30) Tabakas tirdzniecība internetā
atvieglo jauniešu piekļuvi tabakas 
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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.

izstrādājumiem un apdraud atbilstību 
tiesību aktiem tabakas kontroles jomā un jo 
īpaši šīs direktīvas prasībām un tādēļ tā 
būtu jāaizliedz saskaņā ar 
Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 
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.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāaizliedz jebkāda tabakas tirdzniecība internetā. Komisijas veiktajā ietekmes 
novērtējumā konstatēts, ka pārrobežu tirdzniecība internetā lielākoties tiek veikta nelikumīgi, 
turklāt Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 13. panta īstenošanas pamatnostādnēs ieteikts 
aizliegt tabakas visu veidu tirdzniecību internetā. Tiešsaitē ir ļoti grūti pārliecināties par 
pircēja patieso vecumu.

Grozījums Nr. 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 67
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 68
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 69
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 

svītrots
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Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, ir paredzēts tiesiskais 
regulējums zāļu, tostarp nikotīnu saturošu 
izstrādājumu, kvalitātes, drošuma un 
iedarbīguma novērtēšanai. Ievērojams 
skaits nikotīnu saturošu izstrādājumu jau 
bija atļauti saskaņā ar šo regulējumu. 
Piešķirot atļauju, ņem vērā nikotīna 
saturu attiecīgajā ražojumā. Piemērojot 
vienotu tiesisko regulējumu visiem 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kuru 
nikotīna sastāvs ir tikpat liels vai lielāks 
nekā nikotīnu saturošā izstrādājumā, kas 
atļauts agrāk saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, var padarīt 
skaidrāku juridisko situāciju, izlīdzināt 
atšķirības starp valstu tiesību aktiem, 
nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas 
atmešanai izmantojamiem nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem un radīt 
stimulus pētniecībai un jauninājumiem 
saistībā ar smēķēšanas atmešanu. Tam 
nevajadzētu skart Direktīvas 2001/83/EK 
piemērošanu citiem izstrādājumiem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, ja ir izpildīti 
Direktīvā 2001/83/EK paredzētie 
nosacījumi.
__________________
42 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.; 
jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 2011/62/ES, OV L 174, 
1.7.2011., 74. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka ierosinātais noteikums nepamatojas ne uz vienu argumentētu zinātnisko 
pētījumu. Elektroniskās cigaretes nav tabakas izstrādājums. Tas nav arī medicīnas produkts.
Tas ir salīdzinoši jauns izstrādājuma veids, un pēc tam, kad pašreizējo pētījumu rezultātā tiks 
iegūti lietderīgi secinājumi, būtu jāpieņem īpaši tiesību akti par šāda veida izstrādājumiem.
Pēc plašas un pārredzamas apspriešanās procedūras beigām Komisijai būtu jāierosina 
attiecīgi tiesību akti.
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Grozījums Nr. 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

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

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Nikotīnu saturoši 
izstrādājumi, kas nav tabakas 
izstrādājumi, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, būtu jāreglamentē saskaņā ar 
farmaceitisko preparātu tiesību aktu 
kopumu, kas drīzumā tiks pārskatīts, lai 
informētu un aizsargātu patērētājus. 
Pārskatītajos tiesību aktos var iekļaut 
noteikumus, kuros paredzēts, ka tirgū kā 
patēriņa preces var laist tādus nikotīnu 
saturošus izstrādājumus, kuriem ir 
zemāks risks, pozitīvs riska/ieguvumu 
līdzsvars un kuri var palīdzēt patērētājiem 
atmest smēķēšanu, ja vien uz tiem 
norādīts attiecīgs brīdinājumi par ietekmi 
uz veselību. 

Or. en

Grozījums Nr. 71
Niki Tzavela
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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 
bija atļauti saskaņā ar šo regulējumu.
Piešķirot atļauju, ņem vērā nikotīna 
saturu attiecīgajā ražojumā. Piemērojot 
vienotu tiesisko regulējumu visiem 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kuru 
nikotīna sastāvs ir tikpat liels vai lielāks 
nekā nikotīnu saturošā izstrādājumā, kas 
atļauts agrāk saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, var padarīt 
skaidrāku juridisko situāciju, izlīdzināt 
atšķirības starp valstu tiesību aktiem, 
nodrošināt vienlīdzīgu nosacījumu 
piemērošanu visiem smēķēšanas 
atmešanai izmantojamiem nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem un radīt 
stimulus pētniecībai un jauninājumiem 
saistībā ar smēķēšanas atmešanu. Tam 
nevajadzētu skart Direktīvas 2001/83/EK 
piemērošanu citiem izstrādājumiem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, ja ir izpildīti 
Direktīvā 2001/83/EK paredzētie 
nosacījumi.

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir 
paredzēts tiesiskais regulējums zāļu 
kvalitātes, drošuma un iedarbīguma 
novērtēšanai. Tā kā ievērojams skaits 
nikotīnu saturošu izstrādājumu jau ir atļauti 
saskaņā ar šo regulējumu, Komisijai, veicot 
attiecīgo farmaceitisko preparātu tiesību
aktu pārskatīšanu, būtu jānodrošina 
pētījums un pilnīgs ietekmes novērtējums, 
tostarp jāapspriežas ar ieinteresētajām 
personām, lai uz šo dokumentu pamata 
noteiktu vispiemērotāko regulējumu 
elektroniskajām cigaretēm.

Or. en

Pamatojums

Ja visi nikotīnu saturošie izstrādājumi tiks reglamentēti tāpat kā zāles, vispirms neveicot 
detalizētu ietekmes novērtējumu, šis izstrādājums varētu tikt nevajadzīgi ierobežots vai 
izslēgts no tirgus. Ierosinātā ES farmaceitisko preparātu tiesību aktu kopuma pārskatīšana, 
kas tiks veikta divu gadu laikā, nodrošinās likumdevējiem pietiekami daudz laika, lai to 
novērstu un izveidotu attiecīgus noteikumus elektronisko cigarešu reglamentēšanai.
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Grozījums Nr. 72
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, ir paredzēts tiesiskais 
regulējums zāļu, tostarp nikotīnu saturošu 
izstrādājumu, kvalitātes, drošuma un 
iedarbīguma novērtēšanai. Ievērojams 
skaits nikotīnu saturošu izstrādājumu jau 
bija atļauti saskaņā ar šo regulējumu. 
Piešķirot atļauju, ņem vērā nikotīna saturu 
attiecīgajā ražojumā. Taču nikotīna satura 
mērīšana ir izrādījusies sarežģīta, jo tā 
atkarīga no izstrādājumiem un to 
lietošanas veida. Tādēļ, piemērojot 
Direktīvu 2001/83/EK visiem nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem neatkarīgi no 
to nikotīna sastāva, 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

Vienīgais pamatojums tam, lai atļautu nikotīnu saturošu izstrādājumu (NSI) tirdzniecību, ir 
smēķēšanas atmešanas veicināšana. Ir ļoti sarežģīti noteikt NSI nikotīna sastāvu. Intensīvi 
lietojot NSI ar zemu nikotīna līmeni, joprojām var uzņemt būtisku nikotīna daudzumu. Tādēļ 
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ir lietderīgi visiem NSI piemērot farmācijas tiesību aktus. Tādējādi tiktu nodrošināta NSI 
kvalitāte, drošība un efektivitāte, kā arī vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu, kas paredz visiem saražotajiem NSI piemērot 
farmācijas tiesību aktus. Ja visus NSI neatkarīgi no nikotīna koncentrācijas tajos regulē kā 
zāles, šis noteikums par marķēšanu kļūst lieks.

Grozījums Nr. 74
Niki Tzavela

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Grozījums Nr. 75
Hans-Peter Martin

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.

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

Or. de

Grozījums Nr. 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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. 182/201143.

(37) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo īpaši 
attiecībā uz sastāvdaļu ziņošanas formātu, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/201143.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar šo pašu grozījuma iesniedzēju priekšlikumu 6. panta 1. punkta 
pirmajā daļā ieviest pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 77
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Grozījums Nr. 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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 
attiecībā uz šīs direktīvas nebūtiskiem 
elementiem saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu ir jādeleģē 
Komisijai. 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.
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Grozījums Nr. 79
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 81
Ewald Stadler
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Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 82
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 83
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Uzsvars tiek likts uz dalībvalstu 
nozīmi un atbildību sabiedrības veselības 
aizsargāšanā un preventīvu darbību 
īstenošanā, valsts garantiju 
nodrošināšanā, uzraudzības īstenošanā, 
jauniešu konsultēšanā un valsts 
preventīvo pretsmēķēšanas kampaņu 
veikšanā, jo īpaši skolās. Par būtisku ir 
uzskatāma vispārēja brīva smēķēšanas 
atmešanas konsultāciju un attiecīgas 
ārstēšanas pieejamība.

Or. pt

Grozījums Nr. 84
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja dalībvalsts, pamatojoties uz 
vispārsvarīgiem ar sabiedrības veselības 
aizsardzību saistītiem iemesliem, uzskata 

(40) Ar šo direktīvu tiek plānots saskaņot 
konkrētus tabakas izstrādājumu un 
saistīto izstrādājumu ražošanas, 
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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.

noformēšanas un pārdošanas 
noteikumus, tādējādi nodrošinot, ka 
atsevišķās dalībvalstīs netiek ieviesti tādi 
valsts tiesību aktu noteikumi par 
marķēšanu un iepakošanu, kas pārsniedz 
šīs direktīvas prasības.

Ja dalībvalstī jau ir stingrāki valsts 
noteikumi, kas vienlīdzīgi attiecas uz 
visiem izstrādājumiem un skar aspektus, 
kuri ir šīs direktīvas darbības jomā, būtu 
jāatļauj minētos noteikumus piemērot, 
pamatojoties uz vispārsvarīgiem ar
sabiedrības veselības aizsardzību saistītiem 
iemesliem. Tomēr minēto 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.

Or. de

Grozījums Nr. 85
Niki Tzavela
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Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(40) Ar šo direktīvu pilnībā tiek saskaņoti 
daži tabakas un saistīto izstrādājumu 
ražošanas, noformēšanas un pārdošanas 
aspekti, un nevajadzētu atļaut dalībvalstīm 
savos valsts tiesību aktos saglabāt vai 
ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā 
uz marķēšanu un iepakojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Ewald Stadler

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 

(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 
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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.

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. Par patvaļīgu 
diskrimināciju uzskatāms, piemēram, 
noteikums palielināt brīdinājumiem 
atvēlēto virsmas laukumu, pārsniedzot 
60 %. Šīs direktīvas mērķis ir ieviest 
vienotus iepakošanas un marķēšanas 
noteikumus, tādēļ ir stingri ierobežota 
dalībvalstu rīcības brīvība noteikt 
standartus, kas būtiski atšķiras no šīs 
direktīvas noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Konrad Szymański

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 

(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
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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.

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, ņemot vērā 
augsto veselības aizsardzības līmeni, kas 
panākts ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pilnvaras apstiprināt vai noraidīt paredzētos pasākumus vietējā līmenī nav 
atbilstošas, jo valsts pasākumu atbilstība ES tiesību aktiem ir tiesu kompetencē.

Grozījums Nr. 88
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Šī direktīva ļauj īstenot ļoti 
visaptverošu pieeju, lai izveidotu vienotus 
tabakas izstrādājumu un līdzīgu 
izstrādājumu ražošanas, noformēšanas un 
pārdošanas noteikumus. Daudzi šīs 
direktīvas noteikumi skar pamattiesību 
jomu. Lai mazinātu bažas saistībā ar 
juridisko noteiktību, nevajadzētu atļaut 
dalībvalstīm pieņemt nekādus 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā 
direktīvā standartizētajām marķēšanas un 
iepakošanas prasībām.

Or. de
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Grozījums Nr. 89
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Dalībvalstij, kas uzskata par 
nepieciešamu saglabāt un/vai ieviest 
valsts un/vai reģionālus noteikumus ar 
mērķi saglabāt tradicionālās tabakas 
plantācijas pamatotu iemeslu dēļ saistībā 
ar vietējo kopienu sociāli ekonomisko 
atkarību, būtu jāļauj to darīt.

Or. pt

Grozījums Nr. 90
Paul Rübig

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, 

(41) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
ieviest valsts tiesību aktus, ko saistībā ar 
aspektiem, uz kuriem neattiecas šīs 
direktīvas noteikumi, vienādi piemēro 
visiem izstrādājumiem, lai aizsargātu 
sabiedrības veselību; dalībvalstis var 
neaizliegt un neierobežot tabakas 
izstrādājumu un saistīto izstrādājumu
pārdošanu, importu un patēriņu, ja vien 
tie atbilst šīs direktīvas prasībām.
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kas nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu, 
un Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu sfērā.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Niki Tzavela

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

Or. en

Grozījums Nr. 92
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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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 visiem 
izstrādājumiem, ar nosacījumu, ka tie ir 
saderīgi ar Līgumu un netraucē 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.

(Ja netiek pieņemti attiecīgie grozījumi, ar 
ko ievieš standartizētu iepakojumu, šis 
grozījums būtu jānoraida.)

Or. en

Pamatojums

Kā izklāstīts citos šā grozījuma iesniedzēja iesniegtajos grozījumos, būtu jāparedz obligāta 
prasība ieviest standartizētu iepakojumu.

Grozījums Nr. 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

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

(41a) Dalībvalstīm būtu jāpapildina šajā 
direktīvā paredzētās tiesību normas ar 
jebkādiem pasākumiem, kas ir noderīgi, 
lai aizsargātu Eiropas iedzīvotāju 
veselību. Tabakas izstrādājumiem 
piemēroto nodokļu pakāpeniska 
saskaņošana Savienībā un informācijas 
kampaņas plašsaziņas līdzekļos un 
jauniešiem paredzētas kampaņas izglītības 
iestādēs ir divi būtiski instrumenti, lai 
cīnītos pret smēķēšanu, kas apdraud 
jauniešus.

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Ja tabakas vai līdzīgi izstrādājumi 
atbilst šīs direktīvas noteikumiem, 
dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai 
nesamērīgi ierobežot šo izstrādājumu 
importu, pārdošanu vai patēriņu. 
Ražotājiem jānodrošina konkrēts 
juridiskās noteiktības minimālais līmenis.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41b) Dalībvalstīm būtu jāsedz veselības 
aizsardzības izmaksas, ko rada tabakas 
patēriņš, nosakot tabakas izstrādājumiem 
tieši piemērojamu nodokli.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Dalībvalstis nodrošina, lai personas 
dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar 
noteikumiem un drošības pasākumiem, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti.

(42) Dalībvalstis nodrošina, lai personas 
dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar 
noteikumiem un drošības pasākumiem, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti. Ir jāievēro arī valstu datu 
aizsardzības noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 97
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Priekšlikums ietekmē vairākas 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti 
personas datu aizsardzību (8. pants), vārda 
un informācijas brīvību (11. pants), 
uzņēmēju darījumbrīvību (16. pants) un 

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

tiesības uz īpašumu (17. pants).

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzētais preču zīmju tiesību aizskārums nekādā veidā neuzlabos 
iekšējā tirgus darbību. Turklāt nevis likumdevēji, bet neatkarīgas tiesas lemj par pamattiesību 
aizskāruma likumību.

Grozījums Nr. 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz „snus” Zviedrijā 
saskaņā ar Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Zviedrijā ir paredzēts izņēmums attiecībā uz „snus” un tā kā šo izstrādājumu nepārdod 
iekšējā tirgū, šī direktīva nebūtu jāattiecina uz „snus” Zviedrijā.

Grozījums Nr. 99
Werner Langen

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

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

(2) “piedeva” ir viela, kas iekļauta tabakas 
izstrādājumā, izņemot tabakas lapas un 
citas dabīgas vai nepārstrādātas tabakas 
augu daļas;

Or. de

Grozījums Nr. 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

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 smarža vai 
garša, kas nošķirama no tabakas vai tāda 
tradicionāla aromāta kā mentols smaržas 
un garšas un ko rada piedeva vai piedevu 
kombinācija, tostarp, bet ne tikai, augļi, 
garšvielas, garšaugi, alkohols, saldumi vai 
vaniļa, un kas sajūtama pirms tabakas 
izstrādājuma lietošanas paredzētajā veidā 
vai tās laikā;

Or. pl

Grozījums Nr. 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

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 

(4) “raksturīgs aromāts” ir smarža vai 
garša, kas nošķirama no tabakas smaržas 
un garšas un ko rada piedeva vai piedevu 
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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;

kombinācija, izņemot mentolu, tostarp
augļi, garšvielas, garšaugi, alkohols, 
saldumi vai vaniļa, un kas sajūtama pirms 
tabakas izstrādājuma lietošanas paredzētajā 
veidā vai tās laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Marian-Jean Marinescu

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 smarža vai 
garša, kas nošķirama no tabakas smaržas 
un garšas un ko rada piedeva vai piedevu 
kombinācija, tostarp, bet ne tikai, augļi, 
garšaugi, saldumi vai vaniļa, un kas 
sajūtama pirms tabakas izstrādājuma 
lietošanas paredzētajā veidā vai tās laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Mentols ir klasisks cigarešu aromāts, kas jauniem smēķētājiem parasti nešķiet pievilcīgs, 
tādēļ nav īpaša iemesla te iejaukties.

Grozījums Nr. 104
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 105
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Roger Helmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 107
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 108
Konrad Szymański
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs mentols ir tradicionāli ierasta tabakas izstrādājumu sastāvdaļa. Ja 
mentolam piemēros tādus pašus noteikumus kā citām aromatizētājvielām, tas negatīvi 
ietekmēs tabakas izstrādājumu tirgu šajās dalībvalstīs, kā arī minētajās valstīs varētu 
palielināties nelikumīga tirdzniecība. Turklāt minētais zinātniskais pierādījums nav 
neapstrīdams.

Grozījums Nr. 109
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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) “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;

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā būtu jāapskata aromāti kā tādi, nevis tikai „raksturīgie” aromāti.

Grozījums Nr. 110
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 111
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Cigarilli jau ir iekļauti „cigāra” definīcijā, tādēļ atsevišķa definīcija nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 113
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Cigarills ir tikai cigāra paveids, tādēļ atsevišķa definīcija nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 114
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 115
Bernd Lange
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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 piedevas un
vielas, kas sastopamas gatavā tabakas 
izstrādājumā, tostarp papīrs, filtrs, krāsas, 
kapsulas un uzlīmes;

Or. de

Grozījums Nr. 116
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18.a) “atjaunota tabaka” ir rezultāts, kas 
iegūts, kuļot tabakas auga dažādas daļas, 
lai tās uzlabotu, un izgatavojot tādus 
tabakas produktus, kurus plāksnīšu vai 
atsevišķu šķipsnu veidā izmanto kā 
tabakas maisījuma sastāvdaļu cigaretēs 
un citos tabakas izstrādājumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Roger Helmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) “maksimālais līmenis” jeb 
“maksimālais saturs” ir tabakas 

svītrots
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izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
sastāvs vai emisijas, tostarp “0” (mēra 
gramos);

Or. en

Grozījums Nr. 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) “maksimālais līmenis” ir tabakas 
izstrādājumā esošas vielas maksimālais 
daudzums (mēra gramos);

Or. it

Pamatojums

Pieļaut iespēju, ka emisiju maksimālais līmenis var būt nulle, nozīmētu, ka būtu iespējams 
aizliegt jebkuru tabakas izstrādājumu, kas patlaban ir tirgū.

Grozījums Nr. 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) “zemāka riska tabakas 
izstrādājums” ir tabakas izstrādājums, kas 
ir izstrādāts un tirgots nolūkā samazināt 
smēķēšanas izraisītu apdraudējumu 
salīdzinājumā ar parastiem tabakas 
izstrādājumiem, jo īpaši cigaretēm, un kas 
laists tirgū pēc šīs direktīvas stāšanās 
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spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Paul Rübig

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;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs ārkārtas apstākļi, piemēram, pārdošanas apjoma pieaugums par 10 %, 
var iestāties ļoti ātri, jo attiecīgajās valstīs cigāru un pīpju tabakas patēriņš ir ļoti zems.

Grozījums Nr. 121
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) “būtiska apstākļu maiņa” ir (30) “būtiska apstākļu maiņa” ir 
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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;

pārdošanas apjoma pieaugums kādā 
izstrādājumu kategorijā (piemēram, pīpju 
tabaka, cigāri, cigarilli) par vismaz 20 %
10 dalībvalstu tirgos ar lielāko 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 
10 procentu punktiem vismaz 
10 dalībvalstīs, pamatojoties uz 
Eirobarametra ____ [šo datumu noteiks 
direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai 
līdzvērtīgu izplatības pētījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Maria do Céu Patrão Neves

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 
Eirobarametra ____ [šo datumu noteiks 
direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai 
līdzvērtīgu izplatības pētījumu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

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 
Eirobarametra ____ [šo datumu noteiks 
direktīvas pieņemšanas brīdī] ziņojumu vai 
līdzvērtīgu izplatības pētījumu;

Or. de

Pamatojums

Vairumā dalībvalstu cigāru un pīpju tabakas gada patēriņš ir ļoti neliels. Tādēļ 10 % robeža, 
pārdošanas apjomiem svārstoties, tiktu sasniegta ļoti ātri.

Grozījums Nr. 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36.a) “zemāka riska izstrādājums” ir 
jebkurš tabaku saturošs izstrādājums, kas 
pēc laišanas tirdzniecībā ievērojami 
samazina ar tradicionālo tabakas 
izstrādājumu patēriņu saistīto slimību 
risku. Izstrādājums, kas paredzēts, lai 
ārstētu atkarību no tabakas, tostarp, lai 



PE510.761v01-00 70/143 AM\936107LV.doc

LV

veicinātu smēķēšanas atmešanu, nav 
izstrādājums ar zemu risku, ja tas ir 
apstiprināts kā ārstniecisks izstrādājums;

Or. pt

Grozījums Nr. 125
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36.a) “atjaunota tabaka” ir rezultāts, kas 
iegūts, kuļot tabakas auga dažādas daļas, 
lai tās uzlabotu, un izgatavojot tādus 
tabakas produktus, kurus izmanto vai nu 
cigāru un cigarillu uztīšanai, vai 
plāksnīšu vai atsevišķu šķipsnu veidā kā 
tabakas maisījuma sastāvdaļu cigaretēs 
un citos tabakas izstrādājumos;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ir jāņem vērā un precīzi jādefinē visi tabakas izstrādājumi un atjaunošanas 
tehnikas, lai visā iekšējā tirgū piemērotu vienādus noteikumus.

Grozījums Nr. 126
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) 0,002 pikokirī polonija 210;

Or. en

Pamatojums

Ir atzīts, ka polonijs tabakā ir būtisks kancerogēns. Katrā cigaretē ir aptuveni 0,04 pikokirī 
(Rego, Isis, 2009). Aplēsts, ka „inde uzkrājas ar katru ievilkto dūmu, un persona, kas izsmēķē 
30 cigaretes dienā, gada laikā saņem apstarojuma devu, kas līdzvērtīga 300 plaušu 
rentgenogrammām” (Rego, Scientific American, 2011). Apvienojot vairākus pasākumus, 
varētu faktiski izskaust polonija 210 klātbūtni cigaretēs (piemēram, lietojot mēslošanas 
līdzekļus ar zemu urāna saturu, mazgājot lapas pēc ražas novākšanas vai lietojot piedevas un 
filtrus).

Grozījums Nr. 128
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 129
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts



PE510.761v01-00 72/143 AM\936107LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 130
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it
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Pamatojums

Kā sevišķi svarīgs jautājums būtu jānoraida Komisijas pilnvaras samazināt darvas, nikotīna 
un oglekļa monoksīda maksimālo līmeni, jo tās ļauj Komisijai bez pienācīgas Parlamenta un 
Padomes līdzdalības grozīt būtiskus direktīvas aspektus (un aizliegt jebkuru tabakas 
izstrādājumu, kas patlaban ir tirgū), pārkāpjot LESD 290. panta 1. punktā paredzētos 
noteikumus.

Grozījums Nr. 132
Maria do Céu Patrão Neves

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. pt

Grozījums Nr. 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Grozījums Nr. 134
Alajos Mészáros
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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 2. punkts ietver būtiskus direktīvas elementus, tāpēc deleģēto aktu 
piemērošana uz to nav attiecināma.

Grozījums Nr. 136
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 137
András Gyürk

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

Grozījums Nr. 138
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 140
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. panta 1. punktu deleģēto aktu izmantošana ir pamatota tikai attiecībā 
uz nebūtiskiem direktīvas elementiem.

Grozījums Nr. 141
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Kā sevišķi svarīgs jautājums būtu jānoraida Komisijas pilnvaras noteikt un pielāgot citu 
emisiju maksimālos līmeņus, jo tās ļauj Komisijai bez pienācīgas Parlamenta un Padomes 
līdzdalības grozīt būtiskus direktīvas aspektus (un aizliegt jebkuru tabakas izstrādājumu, kas 
patlaban ir tirgū), pārkāpjot LESD 290. panta 1. punktā paredzētos noteikumus.

Grozījums Nr. 143
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots



PE510.761v01-00 80/143 AM\936107LV.doc

LV

monoksīda satura.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 3. panta 3. punkts ietver būtiskus direktīvas elementus, tāpēc deleģēto aktu 
piemērošana uz to nav attiecināma.

Grozījums Nr. 145
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 146
Roger Helmer
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 147
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 

svītrots
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un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 150
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 151
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 152
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs. 
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs, 
kas rodas, tos lietojot paredzētajā veidā. 
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.
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Or. en

Pamatojums

Precizējuma mērķis ir atbrīvot ražotājus no dārgu testu veikšanas, lai noteiktu emisijas no 
tām izstrādājumu daļām, kas paredzētajos izmantošanas apstākļos nesadeg, piemēram, 
cigarešu filtra.

Grozījums Nr. 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija aicina ISO izstrādāt standartu 
polonija-210 mērīšanai tabakā.

Or. en

Pamatojums

Ir jau pieņemts ISO standarts polonija-210 aktivitātes mērīšanai ūdenī (ISO 13161:2011). 
Pamatojoties uz šo standartu, vajadzētu būt iespējamam izstrādāt standartu polonija-210 
mērīšanai tabakā. Komisijai vajadzētu aicināt ISO izstrādāt šādu standartu.

Grozījums Nr. 154
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta īpašā tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama plašai sabiedrībai. To darot, 
dalībvalstis pilnībā ņem vērā 
nepieciešamību aizsargāt informāciju, kas 
uzskatāma par komercnoslēpumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta tīmekļa vietnē, kas ir pieejama 
plašai sabiedrībai. To darot, dalībvalstis 
pilnībā ņem vērā nepieciešamību aizsargāt 
informāciju, kas uzskatāma par 
komercnoslēpumu.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka attiecīgajam nolūkam pietiek ar publiski pieejamu tīmekļa 
vietni un dalībvalstīm nav jāveido pilnīgi jauna tīmekļa vietne.

Grozījums Nr. 155
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 156
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Tādu piedevu izmantošana tabakas 
izstrādājumos, kas nav iekļautas -
I pielikuma sarakstā vai ir iekļautas šajā 
sarakstā, bet nav izmantotas saskaņā ar 
šajā pielikumā minētajiem nosacījumiem, 
ir aizliegta. -I pielikumā ir iekļautas tikai 
tādas vielas, kuras neatbilst bīstamo vielu 
klasificēšanas kritērijiem saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un kuru 
degšanas procesā nerodas šādas vielas. -
I pielikumā nav ietverti aromāti vai vielas, 
kas pastiprina garšas īpašības. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai izveidotu un 
grozītu -I pielikumu.

Or. en
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Pamatojums

Aizliegums izmantot piedevas, kas piešķir „raksturīgu aromātu”, nav pietiekami ierobežojošs. 
Tabakas izstrādājumos vajadzētu atļaut izmantot tikai tās piedevas, par kurām ir saņemta 
skaidra atļauja. Šādu atļauju nevajadzētu dot nevienai bīstamai vielai (kā tādai vai degšanas 
procesā), nevienam aromātam un nevienai piedevai, kas pastiprina garšas īpašības. Uz 
pēdējo attiecas PVO pamatnostādnes, saskaņā ar kurām „Pusēm ar aizliegumu un 
ierobežojumu palīdzību ir jāregulē sastāvdaļas, kuras var izmantot tabakas izstrādājumu 
garšas īpašību pastiprināšanai”.

Grozījums Nr. 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu, 
izņemot tradicionālo mentola aromātu, ja 
pastāv neapstrīdami zinātniski 
pierādījumi, ka attiecīgā piedeva palielina 
izstrādājuma toksicitāti vai spēju izraisīt 
atkarību.

Or. pl

Pamatojums

Raksturīgu aromātu izmantošanu nevar aizliegt, ja vien nepastāv pierādījumi, ka šie aromāti 
padara tabakas izstrādājumus kaitīgākus. Visi tabakas izstrādājumi neatkarīgi no to aromāta 
ir kaitīgi, tādēļ bez pietiekama pamatojuma izstrādājumu nevar aizliegt.

Grozījums Nr. 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu, ja šā 
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izstrādājumus ar raksturīgu aromātu. aromāta dēļ izstrādājuma lietošanas laikā 
būtiski palielinās tabakas izstrādājuma 
toksiskā vai atkarību izraisošā ietekme.

Or. en

Pamatojums

Cigaretes joprojām ir likumīgs izstrādājums, tādēļ iejaukšanās attiecībā uz aromātiem nav 
pamatota, ja vien izstrādājumi patiešām nav neveselīgāki par parastajām cigaretēm.

Grozījums Nr. 159
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar piedevām, kas rada no 
tabakas atšķirīgu valdošo aromātu, 
saskaņā ar 2. punktā paredzētajiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu. Tas 
neattiecas uz orālai lietošanai paredzētas 
tabakas (“snus”) laišanu tirgū Zviedrijā 
saskaņā ar Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā Zviedrijā “snus” ir paredzēts atbrīvojums un tā kā šo izstrādājumu nepārdod iekšējā 
tirgū, aromāta regulējumam nebūtu jāattiecas uz “snus” Zviedrijā.

Grozījums Nr. 161
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar piedevām, kas rada no 
tabakas atšķirīgu valdošo aromātu, ņemot 
vērā 2. punktā minētos noteikumus.

Or. es

Grozījums Nr. 162
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis reglamentē tabakas 
izstrādājumu ar raksturīgu aromātu 
laišanu tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

būtiskas tabakas izstrādājumu ražošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Piedevas, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, var tikt iekļautas -
I pielikumā, ja vien šīs piedevas nerada 
aromātu un nav saistītas ar tabakas 
izstrādājumu spēju piesaistīt.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar veselības komisāra T. Borg atkārtotiem izteikumiem tabakai ir jāgaršo kā tabakai. 
Tāpēc nevienu aromātu nevar uzskatīt par būtisku tabakas ražošanai. Par būtiskām tabakas 
izstrādājumu ražošanai var atzīt tikai tās piedevas, kas nerada aromātu un nav saistītas ar 
spēju piesaistīt.

Grozījums Nr. 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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 neierobežo vai neaizliedz tādu 
piedevu izmantošanu, kas ir būtiskas 
tabakas izstrādājumu ražošanai, ja vien šo 
piedevu izmantošana nerada 
izstrādājumam raksturīgu aromātu.
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Or. en

Pamatojums

Piedevas vai aromāta „būtiskuma” jēdziens izstrādājuma ražošanā ir neskaidrs un varētu 
izraisīt nesaskanīgus lēmumus un problēmjautājumus. 

Grozījums Nr. 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 167
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 168
Pilar del Castillo Vera
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Direktīvas priekšlikums
6.pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 169
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar šīs pašas grozījuma iesniedzējas priekšlikumu 6. panta 1. punkta 
pirmajā daļā ieviest pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 170
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka vienotus noteikumus par 

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar šīs pašas grozījuma iesniedzējas priekšlikumu 6. panta 1. punkta 
pirmajā daļā ieviest pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 171
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
nosaka vai pēc savas iniciatīvas var 
noteikt, izmantojot īstenošanas aktus, vai 
uz tabakas izstrādājumu attiecas 1. punkts.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 21. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma 
nosaka vai pēc savas iniciatīvas var 
noteikt, izmantojot īstenošanas aktus, vai 
uz tabakas izstrādājumu attiecas 1. punkts, 
pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 172
Salvador Sedó i Alabart

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 173
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
Alajos Mészáros

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 

svītrots
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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

Grozījums Nr. 175
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 176
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 vai 
to kombinācija, pārsniedzot noteiktu līmeni 
vai koncentrāciju, parasti piešķir tabakas 
izstrādājumiem raksturīgu aromātu, 
Komisija iesniedz priekšlikumus, lai 
noteiktu šo piedevu vai piedevu 
kombināciju maksimāli pieļaujamo līmeni, 
pamatojoties uz apstiprinātiem 
zinātniskiem pētījumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 

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, un ja 
šī piedeva vai piedevu kombinācija 
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aktus saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu šo 
piedevu vai piedevu kombināciju 
maksimāli pieļaujamo līmeni.

tabakas izstrādājuma lietošanas laikā 
būtiski palielina tā toksisko vai atkarību 
izraisošo ietekmi, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22. 
pantu, lai noteiktu šo piedevu vai piedevu 
kombināciju maksimāli pieļaujamo līmeni.

Or. en

Pamatojums

Cigaretes joprojām ir likumīgs izstrādājums, tādēļ iejaukšanās attiecībā uz aromātiem nav 
pamatota, ja vien izstrādājumi patiešām nav neveselīgāki par parastajām cigaretēm.

Grozījums Nr. 179
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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 konkrēta piedeva vai to kombinācija, 
tikai pārsniedzot noteiktu līmeni vai 
koncentrāciju, parasti piešķir tabakas 
izstrādājumiem aromātu vai pastiprina 
garšas īpašības, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai noteiktu šo piedevu vai 
piedevu kombināciju maksimāli 
pieļaujamo līmeni, izdarot attiecīgos 
grozījumus -I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi priekšlikumam par pozitīvo sarakstu kā priekšnosacījumu piedevu izmantošanai 
noteikums, saskaņā ar kuru Komisija nosaka maksimāli pieļaujamos līmeņus, būtu jāpiemēro 
visiem aromātiem un visām piedevām, kas var pastiprināt garšas īpašības.

Grozījums Nr. 180
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
6.pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis aizliedz tabakas 
izstrādājumos izmantot šādas piedevas:

4. Dalībvalstis reglamentē šādu piedevu 
izmantošanu tabakas izstrādājumos:

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis aizliedz tabakas 
izstrādājumos izmantot šādas piedevas:

4. Direktīvas -I pielikumā neiekļauj šādas 
tabakas izstrādājumu piedevas:

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar šo pašu grozījuma iesniedzēju priekšlikumu 6. panta 1. punkta 
pirmajā daļā ieviest pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 182
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vitamīnus vai

Or. es
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Grozījums Nr. 183
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kofeīnu un taurīnu, un citas piedevas un 
stimulējošus savienojumus, kas tiek 
saistīti ar enerģiju un vitalitāti, vai

b) kofeīnu un taurīnu vai

Or. es

Grozījums Nr. 184
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis aizliedz šā panta 1. un 
4. punktā norādīto piedevu izmantošanu 
tabakas izstrādājumu sastāvdaļās, 
piemēram, filtros, papīros, iepakojumā, 
kapsulās, un jebkādus tehniskus elementus, 
kas varētu mainīt aromātu vai dūmu 
intensitāti.

Or. es

Grozījums Nr. 185
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

izstrādājumu sastāvdaļās, piemēram, 
filtros, papīros, iepakojumā, kapsulās, un 
jebkādu tehnisku elementu, kas varētu 
mainīt aromātu vai dūmu intensitāti, 
izmantošana ir aizliegta. Filtri un kapsulas 
nesatur tabaku.

Or. en

Pamatojums

Tehniski grozījumi saskaņā ar priekšlikumu par pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 186
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 187
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus 
tehniskus elementus, kas varētu mainīt 

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

aromātu vai dūmu intensitāti. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus 
tehniskus elementus, kas varētu mainīt 
aromātu vai dūmu intensitāti, ja tie tabakas 
izstrādājuma lietošanas laikā būtiski 
palielina izstrādājuma toksisko vai 
atkarību izraisošo ietekmi. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus 
tehniskus elementus, kas varētu mainīt 
aromātu vai dūmu intensitāti, ar 
nosacījumu, ka pastāv neapstrīdami 
zinātniski pierādījumi, ka konkrētā 
piedeva palielina izstrādājuma toksicitāti 
vai spēju izraisīt atkarību. Filtri un 
kapsulas nesatur tabaku.

Or. pl

Grozījums Nr. 191
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tas neattiecas uz tehniskajiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt 
konkrētu kaitīgu dūmu sastāvdaļu 
daudzumu vai veicināt tabakas 
izstrādājumu bioloģisko sadalīšanos. 

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Pilar del Castillo Vera

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

 Dalībvalstis, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kuri satur piedevas tādā 
daudzumā, ka šo izstrādājumu lietošanas 
laikā būtiski palielinās tabakas 
izstrādājuma toksiskā vai atkarību izraisošā 
ietekme.

Dalībvalstis, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, ierobežo tādu tabakas 
izstrādājumu laišanu tirgū, vai, pienācīgi 
pamatojot, to aizliedz, kuri satur piedevas 
tādā daudzumā, ka šo izstrādājumu 
lietošanas laikā nosakāmi palielinās 
tabakas izstrādājuma toksiskā vai atkarību 
izraisošā ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kuri satur piedevas tādā 
daudzumā, ka šo izstrādājumu lietošanas 
laikā būtiski palielinās tabakas 
izstrādājuma toksiskā vai atkarību 
izraisošā ietekme.

Pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, -I pielikumā neiekļauj
piedevas tādā daudzumā, kas palielina 
tabakas izstrādājuma toksisko vai 
atkarību izraisošo ietekmi šā izstrādājuma
lietošanas laikā.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu atļaut nekādas piedevas, kas palielina tabakas izstrādājuma toksisko vai 
atkarību izraisošo ietekmi, ne tikai tās, kas to palielina „būtiski”.

Grozījums Nr. 194
Salvador Sedó i Alabart

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

 Dalībvalstis, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kuri satur piedevas tādā 
daudzumā, ka šo izstrādājumu lietošanas 
laikā būtiski palielinās tabakas 
izstrādājuma toksiskā vai atkarību izraisošā 
ietekme.

Dalībvalstis, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, ierobežo tādu tabakas 
izstrādājumu laišanu tirgū, vai, pienācīgi 
pamatojot, to aizliedz, kuri satur piedevas 
tādā daudzumā, ka šo izstrādājumu 
lietošanas laikā nosakāmi palielinās 
tabakas izstrādājuma toksiskā vai atkarību 
izraisošā ietekme.

Or. es

Grozījums Nr. 195
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6.pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar šo pašu grozījuma iesniedzēju priekšlikumu 6. panta 1. punkta 
pirmajā daļā ieviest pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 196
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija pēc kādas dalībvalsts svītrots
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pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, 
izmantojot īstenošanas aktu, nosaka, vai 
uz tabakas izstrādājumu attiecas 
7. punkts. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 21. pantā, un to pamatā ir 
jaunākie zinātniskie pierādījumi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar šo pašu grozījuma iesniedzēju priekšlikumu 6. panta 1. punkta 
pirmajā daļā ieviest pozitīvo sarakstu.

Grozījums Nr. 197
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 198
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 199
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 200
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja pieredze, kas gūta, piemērojot 7. un 
8. punktu, liecina, ka noteikta piedeva vai 
noteikts tās daudzums tabakas 
izstrādājuma lietošanas laikā būtiski 
palielina tā toksisko vai atkarību izraisošo 

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

Or. nl

Grozījums Nr. 201
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ja zinātniski pierādījumi liecina, ka 
noteikta piedeva vai noteikts tās daudzums 
tabakas izstrādājuma lietošanas laikā 
palielina tā toksisko vai atkarību izraisošo 
ietekmi tikai tad, ja piedevas daudzums 
pārsniedz noteiktu līmeni vai 
koncentrāciju, tostarp standarta drošības 
rezerves, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
noteiktu šo piedevu maksimāli pieļaujamo 
līmeni, veicot attiecīgus grozījumus -
I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi priekšlikumam par pozitīvo sarakstu kā priekšnosacījumu piedevu izmantošanai 
noteikums, saskaņā ar kuru Komisija nosaka maksimāli pieļaujamos līmeņus, būtu jāpiemēro 
arī piedevām, kas ir toksiskas vai atkarību izraisošas tikai konkrētā koncentrācijā.

Grozījums Nr. 202
Laurence J.A.J. Stassen

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

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

Direktīvas 6. panta 10. punkts ietver būtiskus direktīvas elementus, tāpēc deleģēto aktu 
piemērošana uz to nav attiecināma.

Grozījums Nr. 204
Salvador Sedó i Alabart
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem. 
Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma vai 
pēc savas iniciatīvas, izmantojot deleģētos 
aktus, var noteikt, vai atsaukt šo 
atbrīvojumu, ja konstatēta būtiska apstākļu 
maiņa saistībā ar pārdošanas apjoma 
pieaugumu kādā izstrādājumu kategorijā 
par vismaz 20 % desmit pēc apjoma 
lielākajos dalībvalstu tirgos. Šos deleģētos 
aktus pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru un nepiemēro 
attiecībā uz jauniem tabakas 
izstradājumiem, ko reglamentē ar 
17. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 205
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem. 
Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma vai 
pēc savas iniciatīvas, izmantojot 
īstenošanas aktus, var atsaukt šo 
atbrīvojumu, ja konstatēta būtiska apstākļu 
maiņa saistībā ar pārdošanas apjoma 
pieaugumu kādā izstrādājumu kategorijā 
par vismaz 20 % desmit pēc apjoma 
lielākajos dalībvalstu tirgos. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 



PE510.761v01-00 110/143 AM\936107LV.doc

LV

pārbaudes procedūru, kas minēta 
21. pantā; tie neattiecas uz 17. pantā 
minētajiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
orālai lietošanai paredzēta tabaka, atbrīvo 
no 1. un 5. punktā noteiktajiem 
aizliegumiem.

Or. de

Pamatojums

Tradicionālās šņaucamtabakas un zelējamās tabakas patēriņš ir raksturīgs tikai ļoti 
nedaudziem Eiropas reģioniem un ir daļa no tradicionālām ieražām. Turklāt šņaucamtabaku 
un zelējamo tabaku patērē galvenokārt gados vecāki cilvēki. Arī attiecībā uz marķēšanas 
prasībām saskaņā ar 10. un 11. pantu šņaucamtabakai un zelējamai tabakai ir piemērojami 
tādi paši, mazāk ierobežojoši noteikumi kā cigāriem, cigarilliem un pīpju tabakai. Tāpēc 
6. pantā būtu jāpiemēro tādi paši izņēmumi.

Grozījums Nr. 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

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

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamās tabakas izstrādājumi, 
atbrīvo no 1. un 5. punktā noteiktajiem 
aizliegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamās tabakas izstrādājumi, 
atbrīvo no 1. un 5. punktā noteiktajiem 
aizliegumiem.

Or. en

Pamatojums

Bezdūmu tabakas izstrādājumi tradicionāli ir daudz atkarīgāki no aromatizētājiem nekā 
cigaretes un vienlaikus — faktiski veselīgāki. Turklāt tos parasti patērē gados vecāki cilvēki, 
tādēļ tie rada mazāku risku piesaistīt jaunākas paaudzes. Ja mainīsies patēriņa modeļi, tad 
tas būs ilgāks process, kas neprasa tūlītēju rīcību. Tādēļ lēmums būtu jāatstāj likumdevēju 
iestāžu ziņā.
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Grozījums Nr. 209
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 210
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, neatbrīvo
no 1. un 5. punktā noteiktajiem 
aizliegumiem. 

Or. el

Grozījums Nr. 211
András Gyürk
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 213
Alajos Mészáros

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

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Lai nodrošinātu kādas sastāvdaļas 
iekļaušanu -I pielikumā, ražotājiem un 
importētājiem ir jāiesniedz pieteikums 
Komisijai. Pieteikumam pievieno šādu 
informāciju:
(a) pieteikuma iesniedzēja vārds un 
uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un 
pastāvīgā adrese;
(b) sastāvdaļas ķīmiskais nosaukums;
(c) sastāvdaļas ietekme un maksimālais 
daudzums, ko paredzēts izmantot vienā 
cigaretē;
(d) skaidri, ar zinātniskiem datiem 
pamatoti pierādījumi par to, ka uz 
sastāvdaļu neattiecas neviens no šajā 
pantā minētajiem aizlieguma kritērijiem.
Komisija var prasīt attiecīgajai 
zinātniskajai komitejai, vai uz konkrēto 
sastāvdaļu kā tādu attiecas kāds no šajā 
pantā minētajiem aizlieguma kritērijiem, 
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vai tikai tad, ja sastāvdaļa ir konkrētā 
koncentrācijā. Komisija ne vēlāk kā viena 
gada laikā pēc pieteikuma saņemšanas 
pieņem lēmumu saskaņā ar 1. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka procedūra sastāvdaļu iekļaušanai pozitīvajā sarakstā.

Grozījums Nr. 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Orālai lietošanai paredzēto tabaku 
(“snus”) atbrīvo no šīs direktīvas 6. panta 
prasībām.

Or. sv

Pamatojums

Ņemot vērā vispārējo „snus” (orālai lietošanai paredzētās tabakas) tirdzniecības aizliegumu 
ES, „snus” sastāva regulēšanai ES līmenī nav nekādas pārrobežu nozīmes. Tādējādi tas būtu 
jāregulē valsts līmenī dalībvalstī, kurā „snus” tirdzniecība ir atļauta (Zviedrijā). Komisijas 
priekšlikums direktīvai nav pilnīgs, piemēram, attiecībā uz kaitīgu piedevu reglamentēšanu. 
Tajā nekādā veidā nav iekļautas vielas, kas var radīt kaitējumu cilvēka veselībai, savukārt ir 
paredzēti stingri noteikumi izplatītiem aromatizētājiem.

Grozījums Nr. 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu to grafisko veselumu un 3. Lai nodrošinātu to grafisko veselumu un 
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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.

uzskatāmību, kā arī neskarot 10. un 
11. pantā minētos marķēšanas 
noteikumus, 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

Grozījums Nr. 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi par ietekmi uz veselību uz cigarešu iepakojumiem jau ir uzdrukāti. Tomēr cigāru 
un citu nišas izstrādājumu iepakojuma apdrukāšana nesamērīgi noslogotu ražotājus, kas bieži 
ir mazi un vidēji uzņēmumi. Nav bijis ziņojumu par to, ka brīdinājumi par ietekmi uz veselību 
tikuši noņemti no iepakojuma. Tādēļ nav skaidrs, kāda būtu iepakojumu apdrukas pievienotā 
vērtība.
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Grozījums Nr. 218
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

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, 
nosedzot 50 % no virsmas, uz kuras tie 
uzdrukāti. Tinamajai tabakai informatīvo 
uzrakstu drukā uz virsmas, kas kļūst 
redzama, atverot iepakojuma vienību. Gan 
vispārīgais brīdinājums, gan informatīvais 
uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Salvador Sedó i Alabart



PE510.761v01-00 118/143 AM\936107LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 221
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 222
András Gyürk
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 223
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar direktīvu nevajadzētu noteikt iepakojuma dizainu, šajā gadījumā paciņas fizisko lielumu. 
Šādas specifikācijas veicinās nelikumīgo tirdzniecību un mazinās patērētāju izvēli, inovāciju 
un konkurenci. Tiks liegtas vai kavētas intelektuālā īpašuma tiesības. Pasākums arī nav 
samērīgs.
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Grozījums Nr. 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Uz cigarešu paciņām vispārīgo 
brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā 
uz iepakojuma vienību sānu malām. Šie 
brīdinājumi ir vismaz 20 mm plati un 
vismaz 43 mm augsti. Tinamajai tabakai 
informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas 
kļūst redzama, atverot iepakojuma vienību. 
Gan vispārīgais brīdinājums, gan 
informatīvais uzraksts sedz 40 % no 
virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 227
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. nl

Grozījums Nr. 228
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Roger Helmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 230
Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 232
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 233
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

(c) sedz 80 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir ļoti svarīgi, lai informētu par tabakas negatīvo ietekmi 
uz veselību un lai atturētu jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas.  Tāpēc brīdinājumus par 
ietekmi uz veselību vajadzētu palielināt.

Grozījums Nr. 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 235
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 236
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 237
Niki Tzavela

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 45 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās ārējās 
virsmas un 60 % no aizmugurējās ārējās 
virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Ewald Stadler

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 ne vairāk kā 43 % no iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma 
priekšējās ārējās virsmas un ne vairāk kā 
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62 % no aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. de

Pamatojums

Pašlaik visstingrākie noteikumi ir spēkā Beļģijā (43 % no iepakojuma priekšējās virsmas un 
62 % no aizmugurējās virsmas). Prasība brīdinājumiem par ietekmi uz veselību noteikt vēl 
lielāku virsmu neapšaubāmi būtu preču zīmju tiesību pārkāpums. Eirobarometra pētījumā 
82 % respondentu norādīja, ka brīdinājumi par ietekmi uz veselību neietekmē viņu lēmumu 
smēķēt.

Grozījums Nr. 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 40 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā nav skaidri paziņots, kādu papildu iedarbību atstātu 
brīdinājumi par ietekmi uz veselību, sedzot 75 % virsmas, salīdzinājumā ar, piemēram, 50 %. 
Ņemot vērā zīmolu īpašuma tiesības un ietekmi uz tirgus daļu nostiprināšanu, kas būtu 
labvēlīga lielajiem ražotājiem, brīdinājumiem par ietekmi uz veselību atvēlētā virsma būtu 
jāsamazina.

Grozījums Nr. 240
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) sedz 40 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
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aizmugurējās ārējāsvirsmas; aizmugurējās ārējās virsmas;

Or. de

Grozījums Nr. 241
Alajos Mészáros

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 40 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās ārējās 
virsmas un 50 % no aizmugurējās ārējās 
virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Konrad Szymański

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 40 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās ārējās 
virsmas un 50 % no aizmugurējās ārējās 
virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Roger Helmer

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

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

(c) sedz 30 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās ārējās 
virsmas un 40 % no aizmugurējās ārējās 
virsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Roger Helmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 245
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 246
Alajos Mészáros
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 247
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 248
Maria do Céu Patrão Neves

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 augšējā pusē un ir 
izvietots tādā pašā virzienā kā jebkāda cita 
uz iepakojuma esošā informācija;

Or. pt
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Grozījums Nr. 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais noteikums nešķiet praktisks, jo dažos gadījumos vairs nebūtu redzami zīmoli, 
turpretī brīdinājumi par ietekmi uz veselību būs redzami jebkurā gadījumā, jo tie aizņem 
vairāk virsmas.

Grozījums Nr. 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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

Or. en

Grozījums Nr. 251
Derk Jan Eppink

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

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

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

Or. nl

Pamatojums

Ņemot vērā laikrakstu kiosku (un nelielu veikaliņu) iekārtojumu, prasība brīdinājumus par 
ietekmi uz veselību izvietot iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma augšējā malā 
veikalu īpašniekiem ļoti apgrūtinātu dažādu ražotāju zīmolu atšķiršanu. Lai nomainītu 
veikalu iekārtu, veikalu īpašniekiem, kuru peļņa jau tā sarūk, būtu jāveic būtiski ieguldījumi. 
Turklāt pētījumi parāda, ka laikrakstu tirgotāji finansiāli ir ļoti atkarīgi no tabakas 
pārdošanas.

Grozījums Nr. 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Or. en

Grozījums Nr. 253
Jean-Pierre Audy

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

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. fr

Grozījums Nr. 254
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 255
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. el



AM\936107LV.doc 133/143 PE510.761v01-00

LV

Grozījums Nr. 256
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. pt

Grozījums Nr. 257
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 258
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

i) augstums: ne mazāks kā 64 mm;



PE510.761v01-00 134/143 AM\936107LV.doc

LV

ii) platums: ne mazāks kā 55 mm.

Or. pt

Grozījums Nr. 259
Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 260
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 261
András Gyürk

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

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 262
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. es

Grozījums Nr. 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) augstums: ne mazāks kā 64 mm; (i) augstums: ne mazāks kā 50 mm;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Konrad Szymański
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) augstums: ne mazāks kā 64 mm; (i) augstums: ne mazāks kā 50 mm;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) platums: ne mazāks kā 55 mm. (ii) platums: ne mazāks kā 42 mm.

Or. en

Pamatojums

Ar direktīvu nevajadzētu būtiski ierobežot iepakojuma apmērus, lai, piemēram, aizliegtu 
cigarešu iepakojuma vienību, kurā ir vismaz 10 cigaretes. Šādas prasības ietekmēs likumīgas 
darbvietas visā piegādes ķēdē, tostarp ražošanā, vienlaikus sekmējot nelikumīgo tirdzniecību, 
un mazinās patērētāju izvēli, inovāciju un konkurenci. Tiks liegtas vai kavētas intelektuālā 
īpašuma tiesības. Pasākums arī nav samērīgs.

Grozījums Nr. 266
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) brīdinājumiem par ietekmi uz 
veselību jāsedz vismaz 22,5 cm2 no 
tinamās tabakas iepakojuma un tādu 
tabakas iepakojumu virsmas, kuru virsma 
pārsniedz 75 cm2. Minēto laukumu 
palielina līdz 24 cm2 dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 26,25 cm2 —
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dalībvalstīs ar trim valsts valodām.

Or. de

Grozījums Nr. 267
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) pielāgotu šīs direktīvas I pielikuma 
sarakstā iekļautos rakstiskos 
brīdinājumus, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību;
(b) izveidotu un pielāgotu šā panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto attēlu 
galeriju, ņemot vērā zinātnes un tirgus 
attīstību;
(c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību atrašanās vietu, formātu, 
izvietojumu, dizainu, rotāciju un 
proporcijas;
(d) atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, 
paredzētu nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem brīdinājumus par ietekmi uz
veselību iepakojuma vienības atvēršanas 
brīdī var saplēst tā, lai tiktu nodrošināts 
teksta, fotoattēlu un informācijas par 
atmešanu grafiskais veselums un 
uzskatāmība.

Or. pt

Grozījums Nr. 268
Ewald Stadler

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

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

svītrots

(a) pielāgotu šīs direktīvas I pielikuma 
sarakstā iekļautos rakstiskos 
brīdinājumus, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību;
(b) izveidotu un pielāgotu šā panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto attēlu 
galeriju, ņemot vērā zinātnes un tirgus 
attīstību;
(c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību atrašanās vietu, formātu, 
izvietojumu, dizainu, rotāciju un 
proporcijas;
(d) atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, 
paredzētu nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību iepakojuma vienības atvēršanas 
brīdī var saplēst tā, lai tiktu nodrošināts 
teksta, fotoattēlu un informācijas par 
atmešanu grafiskais veselums un 
uzskatāmība.

Or. de

Grozījums Nr. 269
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) pielāgotu šīs direktīvas I pielikuma 
sarakstā iekļautos rakstiskos 
brīdinājumus, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību;
b) izveidotu un pielāgotu šā panta 
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1. punkta a) apakšpunktā minēto attēlu 
galeriju, ņemot vērā zinātnes un tirgus 
attīstību; 
c) noteiktu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību atrašanās vietu, formātu, 
izvietojumu, dizainu, rotāciju un 
proporcijas;
d) atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, 
paredzētu nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību iepakojuma vienības atvēršanas 
brīdī var saplēst tā, lai tiktu nodrošināts 
teksta, fotoattēlu un informācijas par 
atmešanu grafiskais veselums un 
uzskatāmība.

Or. nl

Grozījums Nr. 270
Roger Helmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 271
Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 273
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 274
Niki Tzavela

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 275
Konrad Szymański

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 formātu, izvietojumu, dizainu, 
rotāciju un brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 277
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 278
Alajos Mészáros

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 279
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atkāpjoties no 7. panta 3. punkta, 
paredzētu nosacījumus, saskaņā ar 

svītrots
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kuriem brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību iepakojuma vienības atvēršanas 
brīdī var saplēst tā, lai tiktu nodrošināts 
teksta, fotoattēlu un informācijas par 
atmešanu grafiskais veselums un 
uzskatāmība.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Roger Helmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en


