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Grozījums Nr. 281
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, ir atbrīvota no 
pienākuma uz iepakojuma izvietot
8. panta 2. punktā paredzēto informatīvo 
uzrakstu un 9. pantā paredzētos 
kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību. Papildus vispārīgajiem 
brīdinājumiem, kas minēti 8. panta 
1. punktā, uz katras šo izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietots rakstisks 
brīdinājums, kas norādīts I pielikuma 
sarakstā. 8. panta 1. punktā minētais
vispārīgais brīdinājums ietver atsauci uz 
atmešanas pakalpojumiem saskaņā ar 
9. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Smēķēšanai paredzēto tabaku, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no
8. un 9. punktā noteiktajām prasībām. Uz 
katras smēķēšanai paredzētās tabakas, kas
nav cigaretes un tinamā tabaka,
iepakojuma vienības ir vispārīgs rakstisks 
brīdinājums „Smēķēšana nogalina / 
Smēķēšana nogalina  — atmetiet tagad!”   
Papildus vispārīgajiem rakstiskajiem 
brīdinājumiem uz katras šo izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietots rakstisks 
brīdinājums, kas norādīts I pielikuma 
sarakstā. Vispārīgais rakstiskais
brīdinājums ietver atsauci uz atmešanas 
pakalpojumiem

Or. es

Grozījums Nr. 282
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, ir atbrīvota no 
pienākuma uz iepakojuma izvietot 8. panta 
2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu 
un 9. pantā paredzētos kombinētos 
brīdinājumus par ietekmi uz veselību. 
Papildus vispārīgajiem brīdinājumiem, kas 
minēti 8. panta 1. punktā, uz katras šo 
izstrādājumu iepakojuma vienības un 

Smēķēšanai paredzētā tabaka, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, nav atbrīvota 
no pienākuma uz iepakojuma izvietot 
8. panta 2. punktā paredzēto informatīvo 
uzrakstu un 9. pantā paredzētos 
kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību. Papildus vispārīgajiem 
brīdinājumiem, kas minēti 8. panta 
1. punktā, uz katras šo izstrādājumu 
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jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots 
rakstisks brīdinājums, kas norādīts 
I pielikuma sarakstā. 8. panta 1. punktā 
minētais vispārīgais brīdinājums ietver 
atsauci uz atmešanas pakalpojumiem 
saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma ir izvietots rakstisks 
brīdinājums, kas norādīts I pielikuma 
sarakstā. 8. panta 1. punktā minētais 
vispārīgais brīdinājums ietver atsauci uz 
atmešanas pakalpojumiem saskaņā ar 9. 
panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Or. el

Grozījums Nr. 283
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārējo rakstisko brīdinājumu drukā uz 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma visredzamākās virsmas, 
izņemot caurspīdīgu celofāna 
iepakojumu, ko izmanto 
mazumtirdzniecībā. I pielikumā uzskaitītos 
rakstiskos brīdinājumus maina rotācijas 
kārtībā, lai garantētu to regulāru 
parādīšanos uz iepakojumiem. Šos 
brīdinājumus drukā uz iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma otrās 
visredzamākās virsmas, izņemot 
caurspīdīgu celofāna iepakojumu, ko 
izmanto mazumtirdzniecībā.

Or. es

Grozījums Nr. 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir neliels ražošanas apjoms, 
prasība drukāt uz iepakojuma šķiet neproporcionāls apgrūtinājums. Ir jāļauj izmantot uzlīmi, 
kā tas jau tiek praktizēts.
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Grozījums Nr. 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos brīdinājumus var piestiprināt ar 
uzlīmju palīdzību, bet tikai  ar 
nosacījumu, ka šīs uzlīmes nav 
noņemamas.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 288
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Grozījums Nr. 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tomēr gadījumā, ja iepakojuma 
vienību, kas ir paredzētas citiem tabakas 
izstrādājumiem, nevis cigaretēm, 
visredzamākā virsma ir lielāka par 
75 cm2, 2. punktā minētais brīdinājums 
sedz vismaz 22,5 cm2 no katras virsmas. 
Minēto laukumu palielina līdz 24 cm2

dalībvalstīs ar divām valsts valodām un 
līdz 26,25 cm2 — dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 291
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iepakojuma, kuru priekšējā un 
aizmugurējā virsma ir lielāka par 75 cm2, 
brīdinājumam par ietekmi uz veselību 
veselumu uz katras no abām virsmām 
jāaizņem vismaz 22,5 cm2. Minēto 
laukumu palielina līdz 24 cm2 dalībvalstīs 
ar divām valsts valodām un līdz 26,25 cm2

— dalībvalstīs ar trim valsts valodām.

Or. de

Grozījums Nr. 292
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 293
Bernd Lange
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Daudzus tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, ieved no tieši no 
ražotājiem, jo īpaši maziem ražotājiem trešās valstīs. Šādā gadījumā jāpiestiprina uzlīme, 
kurā norādīta valsts un adrese.

Grozījums Nr. 294
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt
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Grozījums Nr. 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir neliels ražošanas apjoms, 
prasība drukāt uz iepakojuma šķiet neproporcionāls apgrūtinājums. Ir jāļauj izmantot uzlīmi, 
kā tas jau tiek praktizēts.

Grozījums Nr. 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 297
Holger Krahmer
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) ir apvilkti ar 3 mm platu melnu līniju, 
kas ir rakstiskajam brīdinājumam paredzētā 
laukuma iekšpusē.

Or. de

Pamatojums

Šim noteikumam nebūs pozitīvas ietekmes ne uz iekšējo tirgu, ne uz sabiedrības veselības 
aizsardzību, un to vajadzētu formulēt skaidri un viennozīmīgi.

Grozījums Nr. 298
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 299
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atsauktu 1. punktā paredzēto atbrīvojumu, 

svītrots
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ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa.

Or. de

Grozījums Nr. 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 10. panta 1. un 5. punktā ir iekļauti būtiski šīs direktīvas elementi un tādēļ uz  tiem 
deleģētie akti neattiecas.  

Grozījums Nr. 303
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 

svītrots
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atsauktu 1. punktā paredzēto atbrīvojumu, 
ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa.

Or. en

Pamatojums

Šāda fundamentāla patēriņa paradumu maiņa diezin vai varētu notikt tik īsā laikā, ka šā 
jautājuma izskatīšanu nevarētu nodot likumdevējām iestādēm. Ja pilnvaras par šā jautājuma 
risināšanu tiks uzticētas Komisijai, tai būs pārāk plaša rīcības brīvība. 

Grozījums Nr. 305
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 306
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) ir uzdrukāts uz visredzamākās
iepakojuma vienības virsmas, kā arī vēl 
papildus uz visa ārējā iepakojuma, ko lieto 
saistībā ar šo izstrādājumu, izņemot 
pilnībā caurspīdīgo papildu apvalku;

Or. de
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Grozījums Nr. 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir neliels ražošanas apjoms, 
prasība drukāt uz iepakojuma šķiet neproporcionāls apgrūtinājums. Ir jāļauj izmantot uzlīmi, 
kā tas jau tiek praktizēts.

Grozījums Nr. 308
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) sedz 15 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina līdz 
18 % dalībvalstīs ar divām valsts valodām 
un līdz 20 % dalībvalstīs ar trim valsts 
valodām.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Eirobarometra pētījumu 82 % aptaujāto apgalvoja, ka brīdinājumiem par ietekmi 
uz veselību nav nekādas ietekmes uz viņu lēmumu patērēt tabakas izstrādājumus.
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Grozījums Nr. 309
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 310
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 311
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Par to ir jālemj abām likumdevējām iestādēm.

Grozījums Nr. 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 314
Holger Krahmer

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

1. Iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 
iepakojuma, kā arī paša tabakas 
izstrādājuma marķējums neietver nevienu 
elementu vai aspektu, kas:

svītrots

(a) veicina tabakas izstrādājuma 
lietošanu, izmantojot līdzekļus, kas ir 
nepatiesi, maldinoši vai var radīt kļūdainu 
iespaidu par tā īpašībām, ietekmi uz 
veselību, apdraudējumiem vai emisijām;
(b) ierosina, ka konkrētais tabakas 
izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi vai 
ka tas ir vitalizējošs, enerģizējošs, 
ārstniecisks, jaunību saglabājošs, dabisks, 
organisks, vai ka tam ir citāda labvēlīga 
ietekme uz veselību vai pozitīva sociālā 
ietekme;
(c) atsaucas uz aromātu, garšu, jebkādiem 
aromatizētājiem vai citām piedevām vai to 
trūkumu;
(d) atgādina pārtikas produktu.

Or. de

Pamatojums

Šim noteikumam nav pozitīvas ietekmes ne uz iekšējo tirgu, ne uz sabiedrības veselības 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 315
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ierosina, ka kāds konkrēts tabakas 
izstrādājums ir nekaitīgāks par pārējiem, 
izņemot gadījumus, kuros var zinātniski 
pierādīt, ka salīdzinājumā ar citiem 
tirdzniecībā jau esošiem tabakas 
izstrādājumiem šā izstrādājuma kaitīgā 
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ietekme ir ievērojami mazāka;

Or. de

Pamatojums

Lietojot tabakas izstrādājumus, sadegšanas procesa laikā rodas dažādas kaitīgas vielas. Būtu 
pavisam muļķīgi mūsdienās izslēgt iespēju radīt tabakas izstrādājumus, kuros ir mazāk 
kaitīgo vielu, un tādējādi mazināt ražotājuzņēmumu motivāciju turpmāk izpētīt tabakas 
patēriņa ietekmi, lai radītu jaunus produktus.

Grozījums Nr. 316
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Tabakas izstrādājumu ietekme ir atšķirīga. Pilngadīgie patērētāji tabakas izstrādājumu izvēlē 
vadās ne tik ļoti pēc produktu apraksta, bet gan pēc faktiskajām subjektīvajām sajūtām, kas 
rodas šā izstrādājuma patēriņa rezultātā. Kategorijas „enerģizējošs” un „vitalizējošs” ir 
subjektīvas, kategorijas „organisks” un „dabisks” ir apstiprināmas tikai attiecībā uz to, ka 
tabakas izstrādājumu patēriņš neapšaubāmi veido bioķīmiskas reakcijas.

Grozījums Nr. 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 319
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Cigaretes joprojām ir likumīgi ražots izstrādājums un tās parasti atšķir pēc to specifiskās 
smaržas, uz kuru ražotājiem ir jāspēj norādīt. Vienīgais izņēmums ir tad, ja tas ir maldinošs 
attiecībā uz izstrādājumu ietekmi uz veselību, kas tomēr ir atspoguļota a) un b) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums varētu liegt izmantot tādu aprakstu kā ,,American blend” (kas sniedz 
smēķētājiem informāciju par šā izstrādājuma garšu un par tajā izmantotās tabakas 
maisījumu). Nav objektīva pamatojuma tik plašam šā noteikuma formulējumam.

Grozījums Nr. 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1.c punkta noteikums 
neatteicas uz cigāriem un pīpju tabaku;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, 

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

Or. en

Grozījums Nr. 323
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aizliegti elementi un aspekti ir uzraksti, 
simboli, nosaukumi, preču zīmes, grafiskas 
vai citas zīmes, maldinošas krāsas, ieliktņi 
vai citi papildu materiāli, kas rada 
iespaidu, ka kāds tabakas izstrādājums ir 
mazāk kaitīgs nekā pārējie.

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst aizliegt tādas Eiropas ražotāju konkurences priekšrocības kā iepakojums, ja vien tās 
nav maldinošas.

Grozījums Nr. 324
Francesco De Angelis

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

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

2. Aizliegti elementi un aspekti cita starpā 
var būt uzraksti, simboli, nosaukumi, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes vai citi 
papildu materiāli, piemēram, pielīmējamas 
etiķetes, uzlīmes, uzlīmēti elementi, 
nokasāmi elementi un uzmavas.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma aizliegt ,,maldinošas krāsas”, un šā termina lietošana ir ļoti subjektīva. Šajā 
pantā nav atbilstīgi aizliegt mazāka izmēra cigaretes un atsaukties uz izstrādājuma formu. 
Šādu izstrādājumu aizliegums veicinātu nelikumīgo tirdzniecību, samazinātu patērētājiem 
izvēli un ierobežotu konkurenci.

Grozījums Nr. 325
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Formulējums “maldinošas krāsas” var radīt būtiskas problēma saistībā ar to definēšanu un 
ļauj ikvienai dalībvalstij, transponējot šo direktīvu, aizliegt dažādas krāsas. Tas radītu 
nopietnu juridisko nenoteiktību un neatbilstību Komisijas mērķim saskaņot iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 326
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 327
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 328
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 329
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāpēc apzīmējums ,,tievā cigarete” ir maldinošs. Tas ir plaši pazīstams  
izstrādājums un neietver sevī nekādu papildu kaitējumu veselībai.

Grozījums Nr. 331
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 332
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Ikviens šāds regulatīvais pieņēmums būtu pamatots uz neesošiem pētījumiem un tādēļ ir 
jānoraida.

Grozījums Nr. 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

uz pašu tabakas izstrādājumu formu.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punkts neattiecas uz preču 
zīmēm, kas pastāvēja vēl pirms 2012. gada 
19. decembra.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Iepakojuma vienību izskats un saturs
1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, 
t. i., taisnstūraina kabata ar pārloku, kas 
sedz atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 
70 % no iepakojuma priekšpuses. Visu 
pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām ir vai nu taisnstūrveida, vai 
cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g 
tabakas.
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2. Cigarešu paciņas var būt izgatavotas no 
kartona vai mīksta materiāla, un tām nav 
tādas atveres, ko pēc pirmās atvēršanas 
reizes var no jauna aizvērt vai noslēgt, 
izņemot atliecamu augšējo vāciņu. 
Cigarešu paciņas atliecamais augšējais 
vāciņš ir piestiprināts tikai iepakojuma 
aizmugurē.
3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .
4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes 
vai tinamā tabaka, iepakojuma vienībām 
obligāti jābūt taisnstūrveida vai 
cilindriskai formai.

Or. nl

Pamatojums

Ierosinātie ierobežojumi attiecībā uz iepakojumu nesamērīgi ietekmēs mazos un vidējos 
uzņēmumus, kas ražo smēķējamo tabaku. Tie galvenokārt darbojas nišās, piedāvājot 
atšķirīgus izstrādājumus, piemēram, ražojot tabaku bundžās, un tādējādi šo pasākumu 
rezultātā zaudēs savus ,,vienreizējos tirdzniecības piedāvājumus”. Lai gan es atzinīgi vērtēju 
centienus mudināt smēķētājus atmet smēķēšanu veselības apsvērumu dēļ, apsekojumi liecina, 
ka iepakojums neietekmē lēmumu sākt smēķēt.

Grozījums Nr. 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
13. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 13. pants svītrots
Iepakojuma vienību izskats un saturs
1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, 
t. i., taisnstūraina kabata ar pārloku, kas 
sedz atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 
70 % no iepakojuma priekšpuses. Visu 
pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām ir vai nu taisnstūrveida, vai 
cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g 
tabakas.
2. Cigarešu paciņas var būt izgatavotas no 
kartona vai mīksta materiāla, un tām nav 
tādas atveres, ko pēc pirmās atvēršanas 
reizes var no jauna aizvērt vai noslēgt, 
izņemot atliecamu augšējo vāciņu. 
Cigarešu paciņas atliecamais augšējais 
vāciņš ir piestiprināts tikai iepakojuma 
aizmugurē.
3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
paredzētu sīkākus noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma vienību formu un lielumu, 
ciktāl šie noteikumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu brīdinājumu par ietekmi uz 
veselību pilnīgu redzamību un veselumu 
pirms iepakojuma pirmās atvēršanas 
reizes, atvēršanas laikā un pēc tās 
aizvēršanas .
4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes 
vai tinamā tabaka, iepakojuma vienībām 
obligāti jābūt taisnstūrveida vai
cilindriskai formai.

Or. en
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Pamatojums

Nav skaidrs, kādai vajadzētu būt šā noteikuma ietekmei, un tādēļ šķiet nesamērīgi ierobežot 
ražotāju brīvību laist pārdošanā likumīgu izstrādājumu.

Grozījums Nr. 337
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 338
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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cilindriska forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g 
tabakas.

Or. es

Grozījums Nr. 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Cigarešu iepakojuma 
vienībā ir vismaz 20 cigaretes. Tinamās 
tabakas iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g 
tabakas.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 342
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cigarešu iepakojuma vienībai ir 
taisnstūrveida forma. Tinamās tabakas 

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

iepakojuma vienībai ir maisiņa forma, t. i., 
taisnstūraina kabata ar pārloku, kas sedz 
atveri. Maisiņa pārloks sedz vismaz 70 % 
no iepakojuma priekšpuses. Visu pārējo 
tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām 
ir vai nu taisnstūrveida, vai cilindriska 
forma. Cigarešu iepakojuma vienībā ir 
vismaz 19 cigaretes. Tinamās tabakas 
iepakojuma vienībā ir vismaz 40 g tabakas.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 344
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cigarešu paciņas var būt izgatavotas no 
kartona vai mīksta materiāla, un tām nav 
tādas atveres, ko pēc pirmās atvēršanas 
reizes var no jauna aizvērt vai noslēgt, 
izņemot atliecamu augšējo vāciņu. 

svītrots
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Cigarešu paciņas atliecamais augšējais 
vāciņš ir piestiprināts tikai iepakojuma 
aizmugurē.

Or. es

Grozījums Nr. 345
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 346
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visas iepakojuma vienības virsmas un 
visus cigarešu un tinamās tabakas ārējos 
iepakojumus standartizē šādi:
(a) nav norādīta preču zīme vai jebkāda 
cita zīme, izņemot tabakas izstrādājumu 
tirdzniecības nosaukumu un jebkādu 
varianta nosaukumu;
(b) ir tumšā, uzmanību nepiesaistošā 
krāsā, ko nosaka Komisija;
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(c) tirdzniecības nosaukums un varianta 
nosaukums:
(i) nav attēlots vairāk par vienu reizi uz 
jebkuras vienas virsmas;
(ii) ir novietots horizontāli apakšpusē, kā 
arī iepakojuma vienības un ārējā 
iepakojuma priekšējās un aizmugurējās 
virsmas atlikušās brīvās daļas centrā 
virzienā, kas sakrīt ar kombinēto 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību;
(iii) atbilst sīkāk izklāstītajiem 
noteikumiem, kas norādīti 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums stiprinātu referenta priekšlikumu attiecībā uz standartizētu iepakojumu, 
attiecinot to uz visu smēķējamo tabaku. Ir svarīgi, lai standarta krāsa būtu tumša un interesi 
nepiesaistoša, un prakse liecina, ka tas iedarbojas vairāk, nekā gaišākas krāsas.

Grozījums Nr. 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 348
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 349
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 350
András Gyürk
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 351
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 352
Laurence J. A. J. Stassen
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 354
Roger Helmer
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 355
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 357
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 358
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 359
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 360
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 361
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Unikālais identifikators ļauj noteikt: 2. Šā panta 1. punktā minētais
identifikators ļauj noteikt:

Or. en

Grozījums Nr. 365
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

T&T sistēma rada ražotājiem ievērojamu slogu. Mazajiem ražotājiem būs gandrīz 
neiespējami īstenot prasību informācijā iekļaut vēl konkrētā galamērķa —
mazumtirdzniecības punkta — adresi, jo viņi izmanto starpnieku pakalpojumus.  Jebkurā 
gadījumā, lai samazinātu nelikumīgo tirdzniecību, svarīgi ir norādīt tirgu, uz kuru šis 
izstrādājums tiks sūtīts, bet konkrētā mazumtirdzniecības punkta adrese, šķiet, nav būtiska. 
Turklāt sākotnējais formulējums būtu daudz plašāks par redakciju, par kuru vienojās 
Pamatkonvencijā par tabakas kontroli. 

Grozījums Nr. 366
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

T&T sistēma rada ražotājiem ievērojamu slogu. Mazajiem ražotājiem būs gandrīz 
neiespējami īstenot prasību informācijā iekļaut vēl konkrētā galamērķa —
mazumtirdzniecības punkta — adresi, jo viņi izmanto starpnieku pakalpojumus.  Jebkurā 
gadījumā, lai samazinātu nelikumīgo tirdzniecību, svarīgi ir norādīt tirgu, uz kuru šis 
izstrādājums tiks sūtīts, bet konkrētā mazumtirdzniecības punkta adrese, šķiet, nav būtiska. 
Turklāt sākotnējais formulējums būtu daudz plašāks par redakciju, par kuru vienojās 
Pamatkonvencijā par tabakas kontroli. 
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Grozījums Nr. 367
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

T&T sistēma rada ražotājiem ievērojamu slogu. Mazajiem ražotājiem būs gandrīz 
neiespējami īstenot prasību informācijā iekļaut vēl konkrētā galamērķa —
mazumtirdzniecības punkta — adresi, jo viņi izmanto starpnieku pakalpojumus.  Jebkurā 
gadījumā, lai samazinātu nelikumīgo tirdzniecību, svarīgi ir norādīt tirgu, uz kuru šis 
izstrādājums tiks sūtīts, bet konkrētā mazumtirdzniecības punkta adrese, šķiet, nav būtiska. 
Turklāt sākotnējais formulējums būtu daudz plašāks par redakciju, par kuru vienojās 
Pamatkonvencijā par tabakas kontroli. 

Grozījums Nr. 368
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

T&T sistēma rada ražotājiem ievērojamu slogu. Mazajiem ražotājiem būs gandrīz 
neiespējami īstenot prasību informācijā iekļaut vēl konkrētā galamērķa —
mazumtirdzniecības punkta — adresi, jo viņi izmanto starpnieku pakalpojumus.  Jebkurā 
gadījumā, lai samazinātu nelikumīgo tirdzniecību, svarīgi ir norādīt tirgu, uz kuru šis 
izstrādājums tiks sūtīts, bet konkrētā mazumtirdzniecības punkta adrese, šķiet, nav būtiska. 
Turklāt sākotnējais formulējums būtu daudz plašāks par redakciju, par kuru vienojās
Pamatkonvencijā par tabakas kontroli. 

Grozījums Nr. 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 370
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 371
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. nl

Grozījums Nr. 372
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 373
Hans-Peter Martin
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Cigaretēm un tinamajai tabakai 1. līdz 
8. punktu sāk piemērot 3 gadus, bet 
pārējiem tabakas izstrādājumiem —
7 gadus pēc 25. panta 1. punktā minētās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Ieviešamā T&T sistēma ir ļoti sarežģīta un līdz šim nav pārbaudīta tik plašā apjomā. Tāpēc ir 
pamatoti noteikt ilgākus īstenošanas termiņus, jo īpaši jau maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 



AM\936769LV.doc 51/110 PE510.829v01-00

LV

1. līdz 8. punkta piemērošanas 5 gadus pēc 
25. panta 1. punktā minētās dienas.

1. līdz 8. punkta piemērošanas uz 10 gadus 
ilgu laikposmu pēc 25. panta 1. punktā 
minētās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku, kas 
paredzēta orālai lietošanai. Tomēr šis 
aizliegums neskar tradicionālos orālai 
lietošanai paredzētos tabakas 
izstrādājumus, kurus var atļaut atsevišķās 
dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 378
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neierobežojot Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis reglamentē tādas tabakas 
laišanu tirgū, kas paredzēta orālai 
lietošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu 
atbildību par orālai lietošanai paredzētās 
tabakas (“snus”) sastāva regulējumu 
uzņemas tā dalībvalsts, kurā tās 
tirdzniecība ir atļauta. Tāpēc šīs direktīvas 
6. pantā minētie noteikumi nebūtu 
attiecināmi uz “snus”.

Or. sv

Pamatojums

Ņemot vērā vispārējo orālai lietošanai paredzētās tabakas („snus”) 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. 380
Michèle Rivasi
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
II sadaļa – IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tabakas izstrādājumu pārrobežu
tālpārdošana

Tabakas izstrādājumu pārdošana

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību šo pašu autoru iesniegtajiem grozījumiem par pārdošanu internetā 
un vitrīnām tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 381
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 382
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
tālpārdošana

Tabakas izstrādājumu pārdošana internetā

Or. en
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Pamatojums

Ir jāaizliedz ne tikai pārrobežu pārdošana, bet jebkāda pārdošana internetā.  Tiešsaitē ir ļoti 
grūti pārliecināties par pircēja patieso vecumu.

Grozījums Nr. 383
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis savā teritorijā aizliedz 
tabakas izstrādājumu pārdošanu 
internetā.

(Aizstāj visu pantu.)

Or. en

Pamatojums

Tabakas pārdošanai internetā ir sarežģīti piemērot vecuma ierobežojumus. Pārdodot tabaku 
tiešsaitē, bieži vien netiek ievēroti spēkā esošo tiesību aktu noteikumi, piemēram, saistībā ar 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību.  Deviņas dalībvalstis jau ir aizliegušas tabakas 
izstrādājumu pārdošanu internetā, un ES līmeņa aizliegums būtu vieglākais šis problēmas 
risinājums.
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Grozījums Nr. 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis aizliedz pārrobežu
tālpārdošanu

Or. en

Grozījums Nr. 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 392
Gaston Franco
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Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Tabakas izstrādājumu pārrobežu 
pārdošana
 Visiem tabakas izstrādājumiem, uz ko 
attiecas šī direktīva, var noteikt 
maksimālo daudzumu, kādu var ievest no 
citas dalībvalsts. Šo maksimālo daudzumu 
nosaka katra dalībvalsts, izmantojot 
aprēķina metodi, ko tā uzskata par 
vispiemērotāko (piemēram, uz cilvēku, uz 
transporta veidu, vairāku tabakas 
izstrādājumu kopējo daudzumu).

Or. fr

Grozījums Nr. 393
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Tabakas vitrīnas tirdzniecības vietās

1. Dalībvalstis savā teritorijā aizliedz 
izmantot tabakas tirdzniecības automātus 
un tirdzniecības vietās izstādīt tabakas 
vitrīnas.
2. Tabakas izstrādājumi pircējam nav 
redzami, izņemot tabakas izstrādājumu 
iegādes vai pārdošanas, krājumu 
veidošanas vai papildināšanas un 
darbinieku apmācības laikā, kā arī 
glabātuves apkopes laikā.
3. Tabakas izstrādājumu demonstrēšana 
2. pantā minēto iemeslu dēļ var notikt tik 
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ilgi, cik tas nepieciešams iepriekš minēto 
uzdevumu pabeigšanai.
4. Tabakas izstrādājumu cenas tiek 
norādītas standartizētā formātā. Netiek 
norādīta cena par visu iepakojumu 
kopumā vai īpašas atlaides.

Or. en

Pamatojums

Vairākās ES un EBTA dalībvalstīs jau ir aizliegts izmantot tabakas tirdzniecības automātus 
un tirdzniecības vietās izstādīt tabakas vitrīnas. Kāds tabakas  tirdzniecības uzņēmums 
2010. gadā iesūdzēja Norvēģiju par šķēršļu likšanu tirdzniecībai. Tiesas nolēmums bija 
Norvēģijai labvēlīgs, tomēr šī lieta liecina par nepieciešamību rīkoties ES līmenī. 
Pamatkonvencijas par tabakas kontroli (PKTK) īstenošanas pamatnostādnēs attiecībā uz 
13. pantu noteikts, ka tabakas izstrādājumu vitrīnas tirdzniecības vietās ir reklāma un 
pārdošanas veicināšana. Tajās ieteikts pilnībā aizliegt izvietot jebkādus tabakas 
izstrādājumus tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 394
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Tabakas izstrādājumu pārrobežu 

tālpārdošana
Dalībvalstis aizliedz tabakas izstrādājumu 
pārrobežu tālpārdošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Jaunieviesto tabakas izstrādājumu tirgus 
atļauja un ziņošana par tiem, kā arī mazāk 
kaitīgi izstrādājumi 

Or. en

Grozījums Nr. 396
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem

Ziņošana par jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem un jaunievestiem tabakas 
izstrādājumiem ar iespējami zemāku 
apdraudējumu

Or. pt

Grozījums Nr. 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis ievieš tirgus atļaujas 
sistēmu tabakas izstrādājumiem ar 
zemāku apdraudējumu, ko veic par 
samērīgu samaksu. Dalībvalstis pieprasa, 
lai tabakas izstrādājumu ražotāji un 
importētāji, iesniedzot pieteikumu,
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem un visiem tabakas 
izstrādājumiem ar zemāku apdraudējumu, 
ko tie plāno laist attiecīgo dalībvalstu tirgū.
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5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo 
par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
sniedz arī:

Šo pieteikumu iesniedz elektroniskā formā 
sešus mēnešus pirms paredzētās laišanas 
tirgū un kopā ar to iesniedz arī sīku 
aprakstu par attiecīgo izstrādājumu, visu 
ierosināto marķējumu, izmantošanas 
apstākļiem, izstrādājuma sastāvu, 
ražošanas un kontroles procesu, kā arī 
informāciju par sastāvdaļām un emisijām 
saskaņā ar 5. pantu. Ražotāji un 
importētāji, kas iesniedz pieteikumu 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai tabakas
izstrādājumiem ar zemāku apdraudējumu, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
sniedz arī:

Or. en

Grozījums Nr. 398
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji
paziņotu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm par visiem jaunieviestiem tabakas 
izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo 
dalībvalstu tirgū un par ko, balstoties uz 
pietiekamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
viņi gatavojas iesniegt prasību, ka šie 
izstrādājumi ir mazāk kaitīgi vai rada 
zemāku apdraudējumu nekā parastie 
tabakas izstrādājumi. Šo paziņojumu 
iesniedz elektroniskā formā sešus mēnešus 
pirms paredzētās laišanas tirgū un kopā ar 
to iesniedz arī attiecīgā izstrādājuma sīku 
aprakstu, kā arī informāciju par 
sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Ražotāji un importētāji, kas ziņo 
par jaunieviestu tabakas izstrādājumu, 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
sniedz arī:



AM\936769LV.doc 63/110 PE510.829v01-00

LV

Or. pt

Grozījums Nr. 399
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) atbilstīgos zinātniskos pētījumus par 
izstrādājuma toksicitāti, jo īpaši attiecībā 
uz tā sastāvdaļām un emisijām;

Or. es

Grozījums Nr. 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par 
dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu, 
iecienītajiem izstrādājumiem un

(b) pieejamos pētījumus un tirgus izpēti par
to, kā patērētāji uztver un izmanto 
konkrēto izstrādājumu, tostarp 
marķējumu, kā arī par dažādu patērētāju 
grupu, jo īpaši jauniešu, iecienītajiem 
izstrādājumiem un

Or. en

Grozījums Nr. 401
Salvador Sedó i Alabart

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

(c) citu pieejamu un būtisku informāciju, 
tostarp izstrādājuma riska un ieguvumu 
analīzi, paredzamo ietekmi uz tabakas 
izstrādājumu lietošanas atmešanu, 
paredzamo ietekmi uz tabakas 
izstrādājumu lietošanas sākšanu un citus 
prognozējamus patērētāju priekšstatus.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 402
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu 
visu informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo 
pantu. Dalībvalstis var pieņemt 
noteikumus par visu to jauno tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un iepakojumu, 
kuriem atļauja dota kā samazināta 
apdraudējuma izstrādājumiem, un šie 
noteikumi var atšķirties no Direktīvā 
paredzētajām prasībām, un dalībvalstis 
šos noteikumus dara zināmus Komisijai.

Or. es

Grozījums Nr. 403
Paul Rübig

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

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

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā.

Jaunajā tirgus atļauju piešķiršanas 
sistēmā dalībvalstis paredz:
1. zinātnisku apdraudējuma izvērtējumu; 
2. empīriskus standartus attiecībā uz 
pierādījumiem par veselības 
apdraudējumiem;
3. kaitīgo vielu samazinājumu dūmos;
4. atbilstību 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunkta noteikumiem;
5. uzraudzību pēc produktu laišanas tirgū.

Dalībvalstis tirdzniecības atļaujas 
nosacījumos iekļauj arī prasības attiecībā 
uz marķēšanu, rakstiskajiem 
brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, 
izstrādājuma aprakstu, iepakojumu un 
mērījumiem, tostarp metodēm darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda, kā arī 
tabakas izstrādājumos ar zemāku 
apdraudējumu izmantotu konkrētu 
papildu sastāvdaļu daudzuma 
noteikšanai.

Dalībvalstis ir tiesīgas prasīt, lai tabakas 
ražotāji vai importētāji veiktu papildu 
testus vai iesniegtu papildu informāciju. 
Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu visu 
informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo 
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pantu, kā arī informē to par atļaujas 
izsniegšanas kārtību.

Or. de

Pamatojums

Šie grozījumi atvieglo to tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kas ir veselībai mazāk kaitīgi 
nekā tradicionālie tabakas izstrādājumi, un informācijas sniegšanu par šo izstrādājumu 
priekšrocībām, ciktāl to atļauj dalībvalstu valdības.

Grozījums Nr. 404
Maria do Céu Patrão Neves

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
informētu savu kompetento iestādi par 
jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju, 
kas minēta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā. Dalībvalstis ir tiesīgas 
prasīt, lai tabakas ražotāji vai importētāji 
veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu 
informāciju. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu visu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis drīkst 
ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasēt samērīgu samaksu. Dalībvalstis ir 
tiesīgas pieņemt konkrētus noteikumus 
par mazāk kaitīgu izstrādājumu 
marķējumu un iepakojumu, kas atšķiras 
no šīs direktīvas prasībām. Tās paziņo šos 
noteikumus Komisijai. 

Or. pt

Grozījums Nr. 405
Paul Rübig
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Zemāka apdraudējuma tabakas 
izstrādājumi, ko laiž tirgū, atbilst šajā 
direktīvā izklāstītajām prasībām. Ņemot 
vērā šo tabakas izstrādājumu dažādās 
apdraudējuma samazināšanas īpašības, ir 
attiecīgi jāpielāgo 4. pantā minētās 
mērīšanas metodes, 6. pantā minētā 
sastāvdaļu reglamentēšana, kā arī 7., 8., 
9., 10., 12. un 13. pantā minētie noteikumi 
par marķējumu un iepakojumu. 
Piemērojamie noteikumi ir atkarīgi no tā, 
vai uz izstrādājumu attiecas 2. panta 
29. punktā sniegtā bezdūmu tabakas 
definīcija vai 2. panta 33. punktā sniegtā 
smēķēšanai paredzētas tabakas definīcija.

Or. de

Grozījums Nr. 406
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Jaunieviesti tabakas izstrādājumi, ko laiž 
tirgū, atbilst šajā direktīvā izklāstītajām 
prasībām. Piemērojamie noteikumi ir 
atkarīgi no tā, vai uz izstrādājumu attiecas 
2. panta 29. punktā sniegtā bezdūmu 
tabakas definīcija vai 2. panta 33. punktā 
sniegtā smēķēšanai paredzētas tabakas 
definīcija. Uz jauniem tabakas 
izstrādājumiem, kas ir zinātniski pierādīti 
kā mazāk kaitīgi nekā parastie tabakas 
izstrādājumi, atkāpjoties no 12. panta 
1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem,
var izvietot informāciju par to mazāk 
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kaitīgo ietekmi uz veselību. 

Or. cs

Grozījums Nr. 407
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Jaunieviesti tabakas izstrādājumi, ko laiž 
tirgū, atbilst šajā direktīvā izklāstītajām 
prasībām, izņemot gadījumus, kad tie ir 
atļauti atbilstīgi šā panta 2. punkta 
noteikumiem. Piemērojamie noteikumi ir 
atkarīgi no tā, vai uz izstrādājumu attiecas 
2. panta 29. punktā sniegtā bezdūmu 
tabakas definīcija vai 2. panta 33. punktā 
sniegtā smēķēšanai paredzētas tabakas 
definīcija.

Or. es

Grozījums Nr. 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
III sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IZSTRĀDĀJUMI, KAS NAV TABAKAS 
IZSTRĀDĀJUMI

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 409
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
18. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 18. pants svītrots
Nikotīnu saturoši izstrādājumi
1. Šādus nikotīnu saturošus izstrādājumus 
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:
(a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis 
pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai
(b) izstrādājumus, kuru nikotīna 
koncentrācija pārsniedz 4 mg uz vienu ml, 
vai
(c) izstrādājumus, kuru paredzētā 
lietojuma rezultātā nikotīna vidējā 
maksimālā koncentrācija plazmā 
pārsniedz 4 ng/m.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atjauninātu 1. punktā norādīto nikotīna 
daudzumu, ņemot vērā zinātnes attīstību 
un tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
3.
Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma 
nikotīna saturs ir zemāks par 1. punktā 
noteiktajām robežvērtībām, uz katras šāda 
izstrādājuma iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību:
Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.
4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
tas :
(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;
(b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
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līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības,
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai nevajadzētu attiekties uz izstrādājumiem, kas nav tabakas izstrādājumi. 
Nepietiek tikai ar atsauci uz Direktīvu 2001/83/EK, jo šī direktīva nav tieši piemērojama. E-
cigaretēm un līdzīgiem izstrādājumiem kaitīguma apdraudējums ir ievērojami samazināts 
salīdzinājumā ar klasiskajām cigaretēm un tādēļ tiem jābūt brīvi pieejamiem. Turpmākos 
noteikumus saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK var pieņemt, tikai pārskatot minēto direktīvu un 
veicot šo izstrādājumu veselības apdraudējuma rūpīgu analīzi. 

Grozījums Nr. 410
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 18. pants svītrots
Nikotīnu saturoši izstrādājumi
1. Šādus nikotīnu saturošus izstrādājumus 
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:
(a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis 
pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai
(b) izstrādājumus, kuru nikotīna 
koncentrācija pārsniedz 4 mg uz vienu ml, 
vai
(c) izstrādājumus, kuru paredzētā 
lietojuma rezultātā nikotīna vidējā 
maksimālā koncentrācija plazmā 
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pārsniedz 4 ng/m.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atjauninātu 1. punktā norādīto nikotīna 
daudzumu, ņemot vērā zinātnes attīstību 
un tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
3.
Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma 
nikotīna saturs ir zemāks par 1. punktā 
noteiktajām robežvērtībām, uz katras šāda 
izstrādājuma iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību:
Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.
4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
tas :
(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz 
jebkāda ārējā iepakojuma;
(b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

Or. en



PE510.829v01-00 72/110 AM\936769LV.doc

LV

Grozījums Nr. 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 18. pants svītrots
Nikotīnu saturoši izstrādājumi
1. Šādus nikotīnu saturošus izstrādājumus 
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:
(a) izstrādājumus, kuru nikotīna līmenis 
pārsniedz 2 mg uz vienu vienību, vai
(b) izstrādājumus, kuru nikotīna 
koncentrācija pārsniedz 4 mg uz vienu ml, 
vai
(c) izstrādājumus, kuru paredzētā 
lietojuma rezultātā nikotīna vidējā 
maksimālā koncentrācija plazmā 
pārsniedz 4 ng/m.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
atjauninātu 1. punktā norādīto nikotīna 
daudzumu, ņemot vērā zinātnes attīstību 
un tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
3.
Ja nikotīnu saturoša izstrādājuma 
nikotīna saturs ir zemāks par 1. punktā 
noteiktajām robežvērtībām, uz katras šāda 
izstrādājuma iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma izvieto šādu 
brīdinājumu par ietekmi uz veselību:
Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.
4. 3. punktā minētais brīdinājums par 
ietekmi uz veselību atbilst 10. panta 
4. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt 
tas :



AM\936769LV.doc 73/110 PE510.829v01-00

LV

(a) ir uzdrukāts uz divām lielākajām 
iepakojuma vienības virsmām, kā arī uz
jebkāda ārējā iepakojuma;
(b) sedz 30 % no attiecīgās iepakojuma 
vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma 
ārējās virsmas. Šo proporciju palielina 
līdz 32 % dalībvalstīs ar divām valsts 
valodām un līdz 35 % dalībvalstīs ar trim 
valsts valodām.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 
ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. fr

Pamatojums

Uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, jo īpaši  elektroniskajām cigaretēm, TPD neattiecas. 
Tajos netiek dedzināta tabaka, tādēļ netiek dedzināta neviena no tabakas sastāvdaļām, par 
kurām apgalvo, ka tās ir koncerogēnas, un netiek izdalīta ne darva, ne oglekļa monoksīds, 
tādējādi šie izstrādājumi ir mazāk toksiski nekā cigaretes. Lai gan elektroniskās cigaretes 
satur nikotīnu, tās šķiet viens no līdzekļiem pārtraukt tabakas lietošanu. Lai gan patlaban tiek 
veikti daudzi pētījumi par iespējamo ilgstošo iedarbību, vēl ir par agru pieņemt šos 
izstrādājumus reglamentējošus tiesību aktus. 
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Grozījums Nr. 413
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja nikotīnu saturošus izstrādājumus
piesaka kā izstrādājumus, kuri uzrāda 
īpašības, kas vajadzīgas, lai ārstētu 
cilvēku slimības vai veiktu to profilaksi, 
tos drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK:

Or. en

Pamatojums

Tādi nikotīnu saturoši izstrādājumi, piemēram, elektroniskās cigaretes, neuzlabo cilvēku 
veselību, un tos nevar klasificēt kā zāles. Šāda klasifikācija ierobežotu to pieejamību tirgū, bet 
daudz kaitīgāki tabakas izstrādājumi vēl arvien ir brīvi pieejami.

Grozījums Nr. 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 415
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Nikotīnu saturošus izstrādājumus drīkst 
laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK:
(Ja šo grozījumu pieņems, šā panta 2. līdz 
5. punktu jāuzskata par svītrotiem.)

Or. en

Pamatojums

Vienīgais iemesls tam, lai atļautu nikotīnu saturošu izstrādājumu (NSI) tirdzniecību, ir 
smēķēšanas atmešanas veicināšana. Ir ļoti sarežģīti noteikt NSI izdalītā nikotīna daudzumu. 
Arī NSI ar ļoti zemu nikotīna sastāvu intensīvas lietošanas dēļ var tikt uzņemts liels nikotīna 
daudzums.  Tādēļ ir lietderīgi visiem NSI piemērot farmācijas tiesību aktus. Tādējādi tiktu 
nodrošināta NSI kvalitāte, drošība un efektivitāte, kā arī vienlīdzīgi konkurences apstākļi 
visiem nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 417
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 418
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no šā grozījuma iesniedzēju priekšlikuma par to, ka visiem NSI ir 
jāiemēro farmācijas tiesību akti.

Grozījums Nr. 419
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no šā grozījuma iesniedzēju priekšlikuma par to, ka visiem NSI ir 
jāiemēro farmācijas tiesību akti.

Grozījums Nr. 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 421
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 422
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) izstrādājumus, kuru nikotīna 
koncentrācija pārsniedz 24 mg uz vienu ml, 
vai

Or. de

Pamatojums

Pārejot no parastajām cigaretēm uz tā dēvētajām e-cigaretēm, smēķētājiem sākotnēji 
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nepieciešami 24 mg/l. Tādējādi šis Komisijas priekšlikums veicinātu smēķētāju skaita 
atkārtotu pieaugumu.

Grozījums Nr. 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 424
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 425
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no šā grozījuma iesniedzēju priekšlikuma par to, ka visiem NSI ir 
jāiemēro farmācijas tiesību akti.

Grozījums Nr. 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka aizliegumu 
izmantot nikotīnu saturošus 
izstrādājumus sabiedriskās vietās.

Or. pl

Grozījums Nr. 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nosaka minimālo vecuma 
ierobežojumu nikotīnu saturošu 
izstrādājumu iegādei.

Or. pl
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Pamatojums

Lai šī direktīva varētu sasniegt iecerēto mērķi, ir jānosaka minimālais vecuma ierobežojums 
nikotīnu saturošu izstrādājumu iegādei. 

Grozījums Nr. 428
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 431
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šis izstrādājums satur nikotīnu un var 
kaitēt jūsu veselībai.

Or. pl

Grozījums Nr. 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. pl

Grozījums Nr. 434
Alajos Mészáros
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 436
Ewald Stadler

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

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 437
Laurence J. A. J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 438
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punkta un 4. punkta prasības, 

5. Komisija līdz 2017. gada 1. janvārim 
veic pētījumu par nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, apspriežoties ar 
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ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību, un 
pieņemtu un pielāgotu brīdinājumu par 
ietekmi uz veselību atrašanās vietu, 
formātu, izvietojumu, dizainu, un 
rotāciju.

attiecīgajām ieinteresētajām personām un
dalībvalstīm. Pētījums ietvers visaptverošu 
drošuma novērtējumu, apdraudējuma 
novērtējumu un izmaksu un ieguvumu 
analīzi, un tajā būs izklāstīti dažādi 
iespējamie tiesību aktu risinājumi.

Or. en

Pamatojums

Elektroniskās cigaretes nav zāles, jo tās nekādi nevar palīdzēt uzlabot cilvēka veselību vai 
novērst slimību. Turklāt, lai gan no tām iztvaiko nikotīns, tās nav arī tabakas izstrādājums. 
Līdz ar to uz tām neattiecas ne zāļu, ne tabakas izstrādājumu tiesību akti. Šajā grozījumā 
aicināts veikt pētījumu, lai ierosinātu tiesību aktu risinājumus, kas būtu piemēroti šiem 
jaunajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 439
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Nikotīnu saturoši izstrādājumi

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

Or. en

Grozījums Nr. 440
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīdinājums par ietekmi uz veselību 
atbilst 10. panta 4. punktā noteiktajām 

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

prasībām. Tas sedz vismaz 15 % no 
attiecīgās vienības iepakojuma un jebkāda 
ārējā iepakojuma virsmas. Šo proporciju 
palielina līdz 18 % dalībvalstīs ar divām 
valsts valodām un līdz 20 % dalībvalstīs ar 
trim valsts valodām.

Or. de

Grozījums Nr. 441
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. Deleģētos aktus 
var pieņemt tikai gadījumos, kuros šajā 
direktīvā skaidri paredzēta šāda pilnvaru 
piešķiršana.

Or. de

Pamatojums

Nav efektīvi šajā direktīvā turpmākajos punktos uzskaitīt katru pilnvaru piešķiršanas 
gadījumu.

Grozījums Nr. 442
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 443
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz diviem gadiem no 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive].

Or. de

Pamatojums

Lai palielinātu parlamentāro kontroli, jāierobežo pilnvaru piešķiršanas laiks. Divi gadi šķiet 
atbilstošs laikposms, jo Parlamentam jāspēj arī pilnvaru termiņa laikā nodrošināt noteiktu 
kontroli pār Komisiju.

Grozījums Nr. 444
Salvador Sedó i Alabart
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 445
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 447
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 448
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 449
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā,
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

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

date of the entry into force of this 
Directive].

Or. de

Grozījums Nr. 450
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 451
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 
6. panta 9. punktā, 6. panta 10 punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 5. punktā, 11. panta 3. punktā, 

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

13. panta 3. punktā, 13. panta 4. punktā, 
14. panta 9. punktā, 18. panta 2. punktā un 
18. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive]. Komisija sagatavo ziņojumu 
par pilnvaru deleģēšanu vēlākais sešus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 452
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas Parlaments vai Padome šīs 
deleģētās pilnvaras var atsaukt jebkurā 
laikā. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. de
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Grozījums Nr. 453
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 454
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 456
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 457
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 458
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 459
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 2. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 



AM\936769LV.doc 97/110 PE510.829v01-00

LV

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 460
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 461
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 462
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 
9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 
4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 
5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 463
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 465
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 4. panta 
4. punktu, 6. panta 3. punktu, 6. panta 
9. punktu, 6. panta 10 punktu, 8. panta 
4. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 
5. punktu, 11. panta 3. punktu, 13. panta 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 466
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 467
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 468
Hans-Peter Martin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 25. panta 
1. punktā norādītā datuma Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 25. panta 
1. punktā norādītā datuma Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
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direktīvas piemērošanu. direktīvas piemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 469
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ja dalībvalstīm tiktu dota iespēja noteikt pārāk daudz atbrīvojumu, tas būtu nopietns 
juridiskās noteiktības pārkāpums. Turklāt problēmas attiecībā uz sabiedrības veselības 
jautājumiem rodas tikai attiecībā uz aizliegumu smēķēt sabiedriskās vietā un nav saistītas ar 
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ražošanas dizainu un tabakas izstrādājumu pārdošanu.

Grozījums Nr. 470
Niki Tzavela

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 471
Niki Tzavela
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 472
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Teikuma pēdējā daļa ir novecojusi, jo direktīva jebkurā gadījumā jātransponē atbilstoši 
Līguma nosacījumiem.

Grozījums Nr. 473
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva nekādā gadījumā 
neietekmē dalībvalstu tiesības pieņemt 
stingrākus noteikumus, ar nosacījumu, ka 
tie ir būtiski sabiedrības veselības 
aizsardzībai un pārmērīgi nepārsniedz 
šajā direktīvā noteiktos standartus, kā arī 
tās piemērošanas jomu.

Or. de

Pamatojums

Pārmērīgas atšķirības būtu juridiskās noteiktības principa būtisks pārkāpums un novirzīšanās 
no šīs direktīvas paredzētā mērķa, nevis tā sasniegšanas veicināšana. 

Grozījums Nr. 474
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
Sadarbība un atbalsts dalībvalstīm

Šo direktīvu papildina ar ES sniegtu 
atbalstu dalībvalstu valsts veselības 
aizsardzības sistēmām, nodrošinot, ka šīs 
sistēmas ir  sabiedriskas, vispārīgas un 
bezmaksas un ka tās garantē pieeju 
konsultācijām par to, kā izbeigt 
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smēķēšanu, un attiecīgajai ārstēšanai, kas 
ir iekļauta to programmās. 

Or. pt

Grozījums Nr. 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 476
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Grozījums Nr. 477
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 478
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu pietiekami daudz laika nikotīnu saturošu izstrādājumu atzīšanai par 
farmaceitiskiem līdzekļiem, lai izvairītos no laikposma, kad šie izstrādājumi būtu jāizņem no 
tirgus pavisam.

Grozījums Nr. 479
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Minētie izstrādājumi nav jāreglamentē ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

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

(b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 481
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu pietiekami daudz laika nikotīnu saturošu izstrādājumu atzīšanai par 
farmaceitiskiem līdzekļiem, lai izvairītos no laikposma, kad šie izstrādājumi būtu jāizņem no 
tirgus pavisam.

Grozījums Nr. 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 483
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva nestājas spēkā.

Or. nl

Grozījums Nr. 484
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I pielikums 

Piedevas, kas atļautas izmantošanai 
tabakas izstrādājumos
Piedevas ķīmiskais nosaukums – funkcija 
– maksimālais pieļaujamais līmenis

Or. en

Pamatojums

Kā jauns pielikums direktīvai jāpievieno to piedevu pilnīgs saraksts, kuras var izmantot 
tabakas izstrādājumos.


