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ĪSS PAMATOJUMS

Nav noliedzams, ka smēķēšana ir kaitīga cilvēka veselībai. Tabaka, iespējams, ir galvenais 
vēža riska faktors. Nikotīns ir toksisks sirdij un asinsvadiem. Saskaņā ar PVO informāciju 
pasaulē ik gadu smēķēšanas dēļ pāragri mirst 5 miljoni iedzīvotāju. Komisija min 700 000 
pāragras nāves gadījumus gadā Savienībā. Pēc Komisijas aprēķiniem, 1999. gadā smēķēšanas 
upuru skaits bija 500 000.

Vairāk nekā desmit gadus pēc tam, kad tika pieņemti pēdējie Kopienas noteikumi par tabakas 
izstrādājumu pārdošanu, patēriņš nav krasi mazinājies. Saskaņā ar EP bibliotēkas sniegto 
informāciju 2012. gadā ES tika patērēti 576 miljardi cigarešu, kas atbilst samazinājumam par 
100 miljardiem 5 gadu laikā. Neraugoties uz gandrīz vispārējo aizliegumu smēķēt 
sabiedriskās vietās, jo īpaši jaunieši un sievietes patērē vairāk tabakas. Lai gan no tabakas 
atkarīgi ir mazāk nekā 30 % Eiropas iedzīvotāju, vecuma grupā no 18 līdz 35 gadiem smēķē 
teju 50 %. Vēl ļaunāk, tabakas izstrādājumus lieto 37 % pusaudžu vecuma grupā no 11 līdz 
15 gadiem. Vai tam iemesls būtu aizliegtā pievilcīgums? 

Sabiedrības veselības apsvērumu dēļ starptautiskās un valstu iestādes pastiprina cīņu pret 
smēķēšanu. Tomēr nekur netiek apsvērts tabakas patēriņa aizliegums, jo tā rezultātā 
nekavējoties veidotos milzīgs nelegāls tirgus, necerēta veiksme organizētajai noziedzībai, kas 
jau tā ir pamatīgi iesaistījusies kontrabandā un viltošanā. 

Tabakas tirgus ir vērā ņemama tautsaimniecības nozare ar gandrīz 50 000 darbvietām 
ražošanā un vairāk nekā 200 000 — izplatīšanā. Lai gan Eiropas lauksaimniecība nodrošina 
tikai 5 % pieprasījuma pēc jēltabakas, ienākumus no tabakas gūst gandrīz 90 000 
lauksaimnieku. EP minētajā pētījumā aprēķinātā kopējā Eiropas tabakas tirgus vērtība 
2012. gadā bija aptuveni EUR 136,5 miljardi, ieskaitot dalībvalstu — kas savā ziņā gūst 
lielāko labumu no smēķēšanas — ieņēmumus no akcīzes nodevām un nodokļiem apmēram 
EUR 79 miljardu apjomā.

Šajā kontekstā rodas jautājums par individuālās brīvības un sabiedriskās atbildības 
pretstatījumu. Komisija atzīst pieaugušo tiesības smēķēt cigārus, cigarillus un pīpju tabaku, 
kas ir pakļauta mazāk stingriem noteikumiem nekā cigaretes un tinamā tabaka —
izstrādājumi, kurus uzskata par jauniešiem pievilcīgākiem. Kopš 16. gadsimta un Paracelza ir 
zināms, ka „visas vielas ir indes” un „tikai deva nosaka to, ka viela nav inde”. Tā kā cilvēks ir 
mirstīgs, valdošā filozofija ir rīkoties tā, lai risks būtu pēc iespējas mazāks. Ar to 
izskaidrojams tas, ka pieaug tādu reklāmu skaits, ar kurām aicina uzturā nelietot alkoholu, 
cukurotus un sāļus produktus, gaļas izstrādājumus, rūpnieciski ražotus produktus un 
nepilnvērtīgu pārtiku. Tai pašā laikā visā ES, kur sabiedrības galējais mērķis, šķiet, ir nomirt 
veselīgam, pieaug paredzamais dzīves ilgums!

Tomēr, tā kā ir jāizsargā nesmēķētāji (un atzinuma autors ir starp tiem, kas nekad nav 
smēķējuši), iestādēm ir jāpieņem stingri pasākumi pret pasīvo smēķēšanu un jāīsteno politika, 
kas sniegtu efektīvus līdzekļus smēķēšanas atmešanai. Svarīgākā joprojām ir smēķēšanas 
profilakse, jo īpaši attiecībā uz pusaudžiem. 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir cīnīties ar tabakas pievilcību, palielinot uz iepakojuma 
sniegto brīdinājumu skaitu un paplašinot to informāciju, vienlaikus iepakojumu standartizējot. 
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Tomēr Komisijai nav izdevies pamatot, kā tabakas izstrādājumu standartizācija mazinātu 
patēriņu, jo īpaši jauniešu vidū. Vai šāda pārmērīga standartizācija nebūs to četru lielo grupu 
interesēs, kas kopā aizņem 90 % no Eiropas tirgus?

Direktīvas projektā ir iekļauti 16 panti, ar kuriem Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, bieži saistībā ar šā tiesību akta pamatelementiem. Tas šķiet pārmērīgi. Komisija 
ierosina ne vēlāk kā pēc pieciem gadu publicēt ziņojumu par jaunās direktīvas piemērošanu, 
kam „pievieno visus priekšlikumus par šīs direktīvas grozījumiem”, kurus uzskata par 
vajadzīgiem. Šo ziņojumu un grozījumu priekšlikumus varētu iesniegt agrāk, tā izvairoties no 
pastāvīgas direktīvas pārveidošanas ar neskaitāmiem deleģētajiem aktiem, ar kuriem bieži tiek 
teju pārsniegta Eiropas tiesību darbības joma.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Direktīvas mērķis ir smēķēšanas apkarošana. Šajā sakarībā Komisija mēģina noteikt, lai 
cigaretēm piemistu „tabakas garša”. Kādēļ mēģināt uzspiest šo ierobežojumu pieaugušiem 
patērētājiem, kas ir pilnībā informēti par risku, ko viņi uzņemas, turpinot smēķēt?

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tabakas izstrādājumu ražošanai 
vajadzīgo piedevu izmantošana būtu 
jāatļauj, ja vien tās nerada raksturīgu 
aromātu. Komisijai būtu jānodrošina 
vienādi nosacījumi noteikuma par 
raksturīgu aromātu īstenošanai. Lēmuma 
pieņemšanas procesā dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāizmanto neatkarīgu darba 
grupu palīdzība. Piemērojot šo direktīvu, 
nevajadzētu nošķirt dažādas tabakas 
varietātes.

Or. fr

Pamatojums

Kādēļ mēģināt ierobežot pieaugušu un informētu patērētāju izvēli?

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
direktīvas īstenošanas nosacījumus, jo 
īpaši attiecībā uz sastāvdaļu ziņošanas 
formātu, tādu izstrādājumu noteikšanu, 

svītrots
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kam piemīt raksturīgi aromāti, 
paaugstināta toksicitāte un spēja izraisīt 
atkarību, kā arī metodēm, kas 
izmantojamas, lai noteiktu, vai tabakas 
izstrādājumam piemīt raksturīgs aromāts, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu, ja ir 
zinātniski pierādīts, ka attiecīgā piedeva 
padara izstrādājumu kaitīgāku.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas vēlēšanās aizliegt noteiktu izstrādājumu lietošanu tiem raksturīgā aromāta dēļ ir 
pieaugušu un informētu patērētāju tiesību pārkāpums. Noteiktu aromātu var aizliegt tikai tad, 
ja ir zinātniski pierādīts tā kaitīgums.
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Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc dalībvalsts vai pašas Komisijas 
iniciatīvas Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, var noteikt, vai uz 
tabakas izstrādājumu attiecas 1. punkts.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 21. pantā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

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

Or. fr

Pamatojums

Komisija vēlas iegūt pilnvaras, kuras būtu jāsaglabā likumdevējiem.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sedz 75 % no iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un 
aizmugurējās ārējās virsmas, pusi no šīs 
virsmas aizņemot informācijai par 
smēķēšanas atmešanu;

Or. fr

Pamatojums

Lai efektīvi apkarotu smēķēšanu, nepietiek smēķētājus brīdināt par risku, ar ko tie saskaras, 
bet viņi ir arī jānodrošina ar veidiem un līdzekļiem smēķēšanas atmešanai.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

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

Or. fr

Pamatojums

Iepakojuma forma neizraisa atkarību. Pārlieku vēloties „saskaņot” tabakas izstrādājumu 
iepakojuma izmērus un formu, Komisija radīs standartizētu „tirgu”, izslēdzot mazos 
ražotājus, no kā labumu galu galā gūs četras lielās grupas, kas jau kopā aizņem 90 % no 
Eiropas tirgus.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir drukāti ar melnu krāsu Helvetica a) ir drukāti treknrakstā uz balta fona. Lai 
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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;

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. fr

Pamatojums

Komisija acīmredzami pārspīlē, nosakot pat fonta izvēli, lai panāktu brīdinājumu vienveidību.

Grozījums Nr. 11
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 melnu līniju, kas ir 
rakstiskajam brīdinājumam paredzētā 
laukuma iekšpusē.

Or. fr

Pamatojums

Kādēļ šī pārmērīgā detalizācija?

Grozījums Nr. 12
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 

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

Or. fr

Grozījums Nr. 13
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. fr

Grozījums Nr. 14
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. fr
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Grozījums Nr. 15
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. fr

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav sniegts nekāds pamatojums šādai iepakojuma vienību pilnīgai 
standartizācijai. Visiem ražotājiem ir vajadzīga rīcības brīvība attiecībā uz sava izstrādājuma 
noformēšanu, ja vien tie nodrošina, ka 75 % iepakojuma virsmas ir atstāta brīdinājumiem un 
informācijai atbilstīgi direktīvas prasībām.

Grozījums Nr. 16
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 9. punktā, 
6. panta 10. punktā, 8. panta 4. punktā, 
9. panta 3. punktā, 10. panta 5. punktā, 
11. panta 3. punktā, 14. panta 9. punktā, 
18. panta 2. punktā un 18. panta 5. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
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 9. punktā, 
6. panta 10. punktā, 8. panta 4. punktā, 
9. panta 3. punktā, 10. panta 5. punktā, 
11. panta 3. punktā, 14. panta 9. punktā, 
18. panta 2. punktā un 18. panta 5. punktā 
minēto pilnvaru 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. 18
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 

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

Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu iebildumus neizteikt. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt „īsu pamatojumu”.

Grozījums Nr. 19
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 
direktīvas piemērošanu.

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 
direktīvas piemērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pirms šā ziņojuma un iespējamu 
pašreizējās direktīvas grozījumu 
priekšlikumu publicēšanas Komisija 
nevar izmantot tai ar šo direktīvu 
piešķirtās pilnvaras, izņemot gadījumu, ja 
direktīvu pielāgo atbilstīgi jauniem 
zinātniskiem pierādījumiem.

Or. fr
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Pamatojums

Lai izvairītos no pārāk biežām likumdošanas izmaiņām, kuru dēļ valstīm būtu pastāvīgi 
jāpielāgo savi tiesību akti, Komisijai tiek pieprasīts izmantot tai piešķirtās pilnvaras tikai 
galējas nepieciešamības gadījumā, ja to pamato skaidri zinātniski pierādījumi.


