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ĪSS PAMATOJUMS

Mūsdienās visiem ir zināms fakts, ka tabakas lietošana būtiski apdraud cilvēka veselību.
Tādēļ lielas bažas rada tas, ka lielākā daļa cilvēku sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma. Īpaši 
jaunieši ir pilnībā jāinformē par tabakas izstrādājumu toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.
Tabakas izstrādājumu lietotāju vajadzībām ir būtiski veicināt un izveidot veselībai mazāk 
kaitīgus tabakas izstrādājumus un izstrādājumus, kas viņiem palīdzētu atmest smēķēšanu.

Tabakas patēriņa mazināšanas pasākumus bez šaubām būtu jāpieņem arī valsts un 
starptautiskā līmenī. Tomēr daži Komisijas priekšlikuma noteikumi raisa nopietnas juridiska 
rakstura bažas. Tās cita starpā attiecas uz Komisijas izvēlēto juridisko pamatu, tādām 
pamattiesībām kā tiesībām uz īpašumu, kā arī uz proporcionalitātes principu.

Komisijas priekšlikuma pamatā ir LESD 114. panta 1. punkts. Šis noteikums pieļauj 
tuvināšanas pasākumus, kas paredzēti iekšējā tirgus izveides un darbības apstākļu 
uzlabošanai. Šiem pasākumiem „patiešām ir jābūt ar šādu mērķi — palīdzēt likvidēt šķēršļus 
preču brīvai apritei vai iespējai brīvi sniegt pakalpojumus vai arī likvidēt konkurences 
traucējumus”1. Tomēr daži no Komisijas ierosinātajiem pasākumiem neparedz uzlabot iekšējā 
tirgus apstākļus, un to vienīgais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība.

Piemēram, ir grūti saprast, kā ierosinātais mentola un tievo cigarešu (faktiskais) aizliegums 
varētu uzlabot iekšējā tirgus darbību. Tiesa, aizliegumi noteiktos gadījumos var tikt uzskatīti 
par harmonizēšanas pasākumiem, tomēr to dara vienīgi tad, ja „pastāv tirdzniecības šķēršļi 
vai ir iespējams, ka šādi šķēršļi radīsies nākotnē”2.Tomēr pašreiz neviena dalībvalsts nav 
aizliegusi tievās cigaretes vai mentolu un nav pat plānojusi to darīt. Līdz ar to šāds aizliegums 
nedz likvidēs šķēršļus pamatbrīvībām, nedz arī novērsīs šādu šķēršļu rašanos3.

Kā liecina Komisijas priekšlikuma apsvērumi, šo pasākumu patiesais mērķis ir panākt 
augstāku veselības aizsardzības līmeni. Ir bažas, ka mentola cigaretes un tievās cigaretes 
varētu būt īpaši populāras jauniešu vidū4. Lai arī veselības aizsardzībai ir ārkārtīgi liela 
nozīme, šādu pasākumu pieņemšana ir nevis Eiropas Savienības, bet gan dalībvalstu 
kompetencē. LESD 168. panta 5. punktā ir skaidri noteikts, ka nav paredzēta saskaņošana 
attiecībā uz pasākumiem, „kuru tiešais mērķis ir pasargāt sabiedrības veselību no tabakas 
lietošanas”. Komisija par pamatu var izvēlēties LESD 114. panta 3. punktā minēto augsto 
veselības aizsardzības līmeni tikai tad, ja ir izpildītas LESD 114. panta 1. punkta prasības5.

                                               
1 Lieta C-491/01, British American Tobacco un Imperial Tobacco, 60. punkts.
2 Lieta C-210/03, Swedish Match, 30. un 33. punkts.
3 Nav tādas prasības aizliegt mentolu tikai tāpēc, ka ir aizliegti pārējie aromāti. Komisijas priekšlikums atsaucas 
uz PTO Apelācijas institūcijas lēmumu (WTO Appellate Body, AB-2012-1, United States – Measures Affecting 
the Production and Sale of Clove Cigarettes (DS406)). Tomēr šajā lēmumā tikai bija norādīts, ka cigaretes ar 
mentola un krustnagliņu aromātu šajā konkrētajā gadījumā ir „līdzīgi produkti” un ka uz tām nevar attiekties 
atšķirīgi noteikumi. PTO Apelācijas institūcija neaizliedza ASV nodalīt mentolu un citus raksturīgākos 
aromātus, piemēram, augļu un saldumu aromātus.
4 Skatīt 15. apsvērumu: “Vairāki pētījumi liecina, ka tabakas izstrādājumi ar mentolu var atvieglot ieelpošanu, kā 
arī veicināt smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū.” un 23. apsvērumu: „Nesen veikts pētījums arī liecina, ka tievo 
cigarešu smēķētāji drīzāk ticētu tam, ka to izvēlētā cigarešu marka varētu būt mazāk kaitīga. Tas būtu jānovērš.”
5 Lieta C-491/01, British American Tobacco un Imperial Tobacco, 62. punkts.
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Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka Eiropas Savienība pārkāpj LESD 168. panta 5. punktā 
minēto skaidro kompetences dalījumu.

Daži Komisijas priekšlikuma noteikumi arī raisa nopietnas bažas par to atbilstību tādām 
pamattiesībām kā tiesībām uz īpašumu, tiesībām uz vārda un informācijas brīvību un 
uzņēmēju darījumbrīvību. Šīs tiesības ir noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
(„Harta”), un tās var ierobežot vienīgi saskaņā ar Hartas 52. panta 1. punktu, ja tie ir 
nepieciešami, patiešām atbilst vispārējas nozīmes mērķiem un ir proporcionāli.

Šīm prasībām neatbilst daži no ierosinātajiem pasākumiem, jo īpaši tie, kas attiecas uz 
iepakojumu. Piemēram, ierosinājums palielināt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību 
atvēlēto laukumu, lai tas segtu 75 % no iepakojuma priekšējās un aizmugurējās virsmas 
(9. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Tas ievērojami samazinātu preču zīmju un izstrādājuma 
apraksta izvietošanai paredzēto laukumu. Praktiski ražotāja sniegtajai informācijai būs 
pieejami mazāk par 25 % no iepakojuma priekšējās un aizmugurējās virsmas, jo saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem tur ir jāizvieto arī citas norādes, piemēram, nodokļu markas un 
drošības elementi.

Saskaņā ar Hartas 17. pantu intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, preču zīmes, skaidri 
ietilpst tiesībās uz īpašumu. Eiropas Savienības Tiesa ir noteikusi, ka brīdinājumi uz 
iepakojuma ir pieļaujami „tādās proporcijās, kas atstāj pietiekamu vietu šo izstrādājumu 
ražotājiem, lai tie varētu izvietot citus materiālus, jo īpaši preču zīmes”1. Tomēr pieejamā 
laukuma samazināšana līdz apjomam, kas ir mazāks par 25 %, apgrūtinās viena ražotāja 
izstrādājuma atšķiršanu no citu ražotāju izstrādājumiem, līdz ar to laupot vienu no preču 
zīmju svarīgākajām funkcijām. Šādos apstākļos preču zīmes arī nevar pilnvērtīgi īstenot 
pārējās funkcijas, piemēram, reklāmu. Arī tas būtu pretrunā dalībvalstu konstitucionālajam 
likumam2, kā arī tādiem starptautiskiem līgumiem kā Nolīgumam par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS nolīgums)3.

Ņemot vērā ietekmi uz intelektuālā īpašuma tiesībām, ir vairāk nekā pārsteidzoši, ka Komisija 
pat neapsvēra mazāk ierobežojošus pasākumus, piemēram, mazākus brīdinājumus pat ietekmi 
uz veselību. Tā kā ir svarīgas gan intelektuālā īpašuma tiesības, gan pamatoti veselības 
aizsardzības mērķi, tiek ierosināts brīdinājumiem par ietekmi uz veselību atvēlēt 50 % no 
iepakojuma priekšējās un aizmugurējās virsmas. Tas būtu saskaņā ar Pamatkonvenciju par 
tabakas kontroli (PKTK), kuras īstenošana ir viens no Komisijas priekšlikuma mērķiem.
PKTK 11. panta 1. punkts paredz, ka brīdinājumiem par tabakas lietošanas kaitīgo ietekmi uz 

                                               
1 Lieta C-491/01, British American Tobacco un Imperial Tobacco, 132. punkts.
2 Piemēram skatīt Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas spriedumu BVerGE 95, 173., 70. punkts.
3 Piemēram skatīt TRIPS nolīguma 8.1. pantu un 20. pantu. Atšķirībā no dažkārt paustā pieņēmuma Austrālijas 
Augstās tiesas 2012. gada 15. augusta nolēmumā par tā saukto iepakojuma noteikumu atbilstību Austrālijas 
Konstitūcijai nekādā gadījumā nav norādīts, ka standartizēts iepakojums vai līdzīgi noteikumi būtu atbilstīgi ES 
tiesību aktiem. Saskaņā ar Austrālijas Konstitūcijas 51. nodaļu tiesību akts pārkāpj Austrālijas Konstitūciju, ja 
tas personām vai uzņēmumiem liedz tiesības uz to īpašumu un Austrālijas valdībai sniedz īpašumtiesību 
ieguvumus no šī īpašuma. Standartizēta iepakojuma prasība tika apstiprināta, jo Austrālija nebija “ieguvusi” 
īpašumu. Tomēr Tiesa atzina, ka standartizēts iepakojums patiesi tabakas ražotājiem “liedz tiesības” uz īpašumu.
Saskaņā ar Hartas 17. pantu un līdz ar to ES tiesību aktiem īpašuma “ieguve” nav priekšnoteikums, lai tiktu 
atzīts, ka ir pārkāptas tiesības uz īpašumu, šim nolūkam pilnīgi pietiek ar tiesību liegšanu. Tādēļ šis Austrālijas 
Augstās tiesas spriedums var liecināt vienīgi par to, ka līdzīgi noteikumi var būt nepieņemami saskaņā ar ES 
tiesību aktiem.
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veselību „būtu jāaizņem 50 % vai vairāk no lielākajām iepakojuma virsmām, bet ne mazāk 
par 30 % no lielākajām iepakojuma virsmām”.

Citi Komisijas ierosinātie noteikumi par iepakojuma vienību izmēru un izskatu un 
izstrādājuma aprakstu rada līdzīgas bažas par pamattiesību ievērošanu. Tie ražotājiem liedz 
intelektuālā īpašuma tiesības, mazina patērētāju izvēles iespējas un neveicina labāku iekšējā 
tirgus darbību.

Priekšlikumā aizliedzot marķējumus, kas norāda, ka attiecīgais tabakas izstrādājums ir 
nekaitīgāks par pārējiem, tiek radīta vēl kāda problēma. Ir svarīgi izstrādāt un veicināt 
nekaitīgākus tabakas lietošanas veidus, lai varētu atbalstīt tabakas lietotājus atmest cigarešu 
smēķēšanu un citus tabakas lietošanas veidus. Ražotājiem ir jābūt tiesīgiem paziņot, ka 
attiecīgais izstrādājums ir nekaitīgāks par pārējiem, ja tas ir zinātniski pierādīts un nemaldina 
patērētāju. Tas nav vienīgais ierosinātais noteikums, kas apgrūtinātu samazināta 
apdraudējuma izstrādājumu pieejamību. Priekšlikuma 18. pantā ir aizliegti nikotīnu saturoši 
izstrādājumi (NSI), piemēram, e-cigaretes, ar noteiktu nikotīna līmeni, ja tie nav atļauti 
saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK (Zāļu direktīva). Tomēr nav īsti skaidrs, vai šie izstrādājumi 
(kas ir daudz nekaitīgāki par tabakas izstrādājumiem) vispār ietilpst Zāļu direktīvas darbības 
jomā1. Tas nozīmē, ka tiek aizliegti tie izstrādājumi, kas neietilpst attiecīgās direktīvas 
darbības jomā. Tādu izstrādājumu aizliegšana, kuri ir nekaitīgāki par tabakas izstrādājumiem 
un varētu būt veids, kā pārtraukt smēķēšanu, pilnīgi noteikti neatbilst priekšlikuma mērķiem 
sabiedrības veselības jomā2.

Visbeidzot Komisijas priekšlikumā ir daudz noteikumu par pilnvaru deleģēšanu Komisijai.
Tomēr saskaņa ar LESD 290. pantu pilnvaru deleģēšanu var veikt vienīgi attiecībā uz 
likumdošanas priekšlikuma nebūtiskajiem elementiem. Šai prasībai neatbilst daži no 
ierosinātajiem noteikumiem, kas paredz deleģētos aktus. Piemēram, 3. panta 2. punkts kopā ar 
2. panta 9. punktu piešķirtu Komisijai pilnvaras noteikt maksimālo nikotīna saturu cigaretēs 0 
līmenī, tādējādi cigaretes aizliedzot vispār.

GROZĪJUMI

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

                                               
1 Pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas stingro tiesu praksi, vairākas dalībvalstis jau ir noteikušas, ka e-
cigaretes pēc to darbības nevar kvalificēt kā zāles, uz kurām attiecas Zāļu direktīvā, piemēram, skatīt 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 2012. gada 24. aprīlis, 16 L 2043/11.
2 Arī 18. pantam trūkst derīga juridiskā pamata, jo tā mērķis nekādā gadījumā nav iekšējā tirgus izveides un 
darbības apstākļu uzlabošana. Saskaņā ar Komisiju šis noteikums ļaus nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem 
brīvi šķērsot robežas, jo tie gūtu labumu no savstarpējās atzīšanas procedūras Zāļu direktīvā (Ietekmes 
novērtējums, 8. pants). Tomēr tas jau ir spēkā bez 18. panta palīdzības, jo nikotīnu saturošam produktam, kas 
kvalificējamas kā zāles, jau piemēro Zāļu direktīvu. Vienīgā 18. panta ietekme ir tā, ka tas aizliedz laist tirgū 
nikotīnu saturošus produktus, kas nav atļauti saskaņā ar Zāļu direktīvu.



PE510.591v02-00 6/43 AD\940608LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņotas pieejas trūkums attiecībā 
uz sastāvdaļu reglamentēšanu ietekmē 
iekšējā tirgus darbību un preču brīvu apriti 

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

visā ES. Dažas dalībvalstis ir pieņēmušas 
tiesību aktus vai noslēgušas saistošus 
nolīgumus ar nozari, atļaujot vai aizliedzot 
atsevišķas sastāvdaļas. Līdz ar to 
atsevišķas sastāvdaļas dažās dalībvalstīs ir 
reglamentētas, bet citās ne. Dalībvalstis 
izmanto arī dažādas pieejas attiecībā uz 
piedevām, kas integrētas cigarešu filtrā, kā 
arī piedevām, kas iekrāso tabakas dūmus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādu tabakas izstrādājumu aizliegums, 
kuriem ir raksturīgs aromāts, pilnībā 
neaizliedz atsevišķu piedevu lietošanu, bet 
liek ražotājiem samazināt piedevu vai 
piedevu kombināciju tādā mērā, lai tās 
vairs neradītu raksturīgo aromātu. Ir 
atļauta tabakas izstrādājumu ražošanai 
vajadzīgo piedevu izmantošana. 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.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”,
“dabīgs” vai “organisks”.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tirgū tiek laists ievērojams apjoms 
nelikumīgu izstrādājumu, kuri neatbilst 
Direktīvā 2001/37/EK paredzētajām 
prasībām, un ir pamats uzskatīt, ka šis 
apjoms varētu palielināties. Šādi 
izstrādājumi kavē prasībām atbilstošu 
izstrādājumu brīvu apriti un mazina 
tabakas kontroles tiesību aktos paredzēto 
aizsardzību. Turklāt PKTK uzliek 
Savienībai pienākumu apkarot nelikumīgu 
izstrādājumu apriti; tā ir daļa no 
visaptverošas tabakas kontroles politikas. 
Tāpēc būtu jāparedz noteikums par tabakas 

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

izstrādājumu iepakojuma vienību 
marķēšanu unikālā un drošā veidā, un to 
pārvietošana būtu jāreģistrē, lai šos 
izstrādājumus Savienībā varētu izsekot un 
identificēt un lai varētu uzraudzīt un labāk 
nodrošināt to atbilstību šīs direktīvas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jāizstrādā sadarbspējīga 
izsekošanas un identificēšanas sistēma un 
kopīgs drošības elements. Sākotnēji 
izsekošanas un identificēšanas sistēma un 
drošības elementi būtu jāpiemēro tikai 
cigaretēm un tinamajai tabakai. Tas ļautu 
citu tabakas izstrādājumu ražotājiem gūt 
labumu no šajā laikā gūtās pieredzes.

(27) Būtu jāizstrādā sadarbspējīga 
izsekošanas un identificēšanas sistēma.
Sākotnēji izsekošanas un identificēšanas 
sistēma būtu jāpiemēro tikai cigaretēm un 
tinamajai tabakai. Tas ļautu citu tabakas 
izstrādājumu ražotājiem gūt labumu no šajā 
laikā gūtās pieredzes.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ar Padomes 1989. gada 13. novembra 
Direktīvu 89/622/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu marķēšanu un aizliegumu 
laist tirgū atsevišķus tabakas izstrādājumu 
veidus orālai lietošanai dalībvalstīs 
aizliedza pārdot atsevišķus orālai lietošanai 
paredzētas tabakas veidus. Šo aizliegumu 
apstiprināja ar Direktīvu 2001/37/EK. Akta 
par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos 151. pantā Zviedrijas 

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

Karalistei piešķirta atkāpe no šā 
aizlieguma. Orālai lietošanai paredzētas 
tabakas aizlieguma saglabāšanai tomēr 
nevajadzētu skart orālai lietošanai 
paredzētos vēsturiski tradicionālos 
tabakas izstrādājumus, ko var atļaut 
atsevišķās dalībvalstīs. Attiecībā uz citiem 
bezdūmu tabakas izstrādājumiem, ko 
neražo masu patēriņa tirgum, stingri 
noteikumi attiecībā uz marķējumu un 
sastāvdaļām tiek uzskatīti par 
pietiekamiem, lai tirgus neizplatītos tālāk 
par tradicionālo lietojumu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Komisija un dalībvalstis apņemas 
efektīvi īstenot PKTK protokolu, lai 
izskaustu tabakas produktu nelikumīgu 
tirdzniecību. Būtu jāpieliek pūles, lai 
nepieļautu trešās valstīs ražotu tabakas 
izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību, kā 
arī uzlabotu šīs nelikumīgās tirdzniecības 
kontroli.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Savienības tirgū pārdod nikotīnu 
saturošus izstrādājumus. Atšķirīgajām 
regulatīvajām pieejām, ko dalībvalstis 
īsteno, lai risinātu ar šiem izstrādājumiem 
saistītos veselības un drošības aspektus, ir 
negatīva ietekme uz iekšējā tirgus 
darbību, jo īpaši ņemot vērā to, ka šie 
izstrādājumi bieži nonāk pārrobežu 
tālpārdošanā, tostarp ar interneta 

svītrots
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starpniecību.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nikotīnu saturošus izstrādājumus netirgo 
personām, kas nav sasniegušas vecumu, 
no kura atļauts iegādāties tabakas vai 
saistītus izstrādājumus.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

un Padomei.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(41) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus, ko 
saistībā ar aspektiem, uz kuriem neattiecas 
šī direktīva, vienādi piemēro visiem 
izstrādājumiem, ar nosacījumu, ka tie ir 
saderīgi ar Līgumu un netraucē šīs 
direktīvas pilnīgu piemērošanu. Attiecībā 
uz noteikumiem, kas jau ir harmonizēti ar 
šo direktīvu, piemēram, marķēšanas un 
iepakojuma prasībām, piemēro LESD 
114. panta 8. punktā paredzēto kārtību.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) “vecuma verifikācijas sistēma” ir 
datorsistēma, kas nepārprotami apstiprina 
patērētāja vecumu, izmantojot valsts 
prasībām atbilstošus elektroniskus 
līdzekļus; tā arī var būt fiziska pārbaudes 
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līdzekļus; sistēma veidā, kas atbilst valsts prasībām 
un kas nešaubīgi apstiprina patērētāja 
vecumu situācijās, kas nav tieša iegāde, 
piemēram, izmantojot tirdzniecības 
automātu;

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Mentola aizliegumu nevar pamatot ar LESD 114. panta 1. punktu, jo tas nedz likvidē, nedz 
novērš šķēršļus iekšējā tirgus darbībai. Tā tiešais mērķis ir sabiedriskās veselības 
aizsardzība. Līdz ar to tas ietilpst LESD 168. panta 5. punkta darbības jomā un ir bez derīga 
juridiskā pamata.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) “samazināta riska tabakas 
izstrādājums” ir tabakas izstrādājums, par 
kuru, pamatojoties uz zinātniskiem 
datiem, ir pierādīts, ka tas uzskatāmi 
ierobežo smēķēšanas kaitīgo ietekmi 
neatkarīgi no tā, vai attiecīgais 
izstrādājums ir jaunieviests tabakas 
izstrādājums saskaņā ar 2. panta 
23. punktu. 

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Pamatojums

Ierosinātās direktīvas būtisks elements ir maksimālā darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
līmeņa noteikšana. Tādēļ tam būtu jāpiemēro parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas būtisks elements ir maksimālā darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
līmeņa noteikšana. Tādēļ tam būtu jāpiemēro parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu, 
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izstrādājumus ar raksturīgu aromātu. neskarot Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta 151. pantu, ja 
nepastāv nepārprotami zinātniski 
pierādījumi par to, ka attiecīgā piedeva 
palielina izstrādājuma toksicitāti vai 
veicina atkarības rašanos.

Pamatojums
Direktīvas 15. pantā ir paredzēta atkāpe Zviedrijai, kas izriet no tradīcijām attiecībā uz 
orālai lietošanai paredzēto tabaku. Šis princips ir jāpiemēro arī sastāvdaļu regulējumam, jo 
Zviedrijas tradicionālā tabaka bieži ir aromatizēta.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Nevis Komisijai, bet gan likumdevējam ir jālemj par to, vai tabakas izstrādājums ietilpst 
1. punkta darbības jomā un tādējādi ir jāaizliedz.
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 30

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

Pamatojums

Šis jautājums ir būtisks priekšlikuma elements, un par to būtu jālemj likumdevējam.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis aizliedz aromatizētāju 
izmantošanu tabakas izstrādājumu 

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

izstrādājumu sastāvdaļās, piemēram, 
filtros, papīros, iepakojumā, kapsulās, un 
jebkādus tehniskus elementus, kas varētu 
mainīt aromātu vai dūmu intensitāti, ja 
pastāv zinātniski pētījumi, ka šī piedeva 
palielina izstrādājuma toksicitāti vai 
veicina atkarību. Filtri un kapsulas nesatur 
tabaku.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Šis jautājums ir būtisks priekšlikuma elements, un par to būtu jālemj likumdevējam.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Tabakas izstrādājumus, kas nav 
cigaretes un tinamā tabaka, atbrīvo no 
1. un 5. punktā noteiktajiem aizliegumiem.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ja nosaka minimālo izmēru brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, no tā automātiski izriet arī 
iepakojuma minimālais izmērs. Tas mazina patērētāja izvēles iespējas un var būt intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums. Ņemot vērā to, ka nav skaidrs potenciālais ieguvums no 
iepakojuma minimālā izmēra noteikšanas, noteikums neatbilst proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums
Parlaments un Padome būtu jāiesaista lēmuma pieņemšanā. Deleģētais akts radītu ietekmi, 
ko Parlaments un Padome kā likumdevēji nevar mainīt laikā, kad to izdod Komisija. Komisija 
var darboties kā likumdevējs ar deleģēto aktu starpniecību tikai par tehniskiem jautājumiem, 
kas nerada grūtības novērst negatīvu ietekmi, kas radusies izdošanas laikā. Tādēļ Parlaments 
un dalībvalstis (ar Padomes starpniecību) būtu pastāvīgi jāiesaista likumdošanas procedūrā, 
kurai ir materiāla ietekme uz visiem tirgiem.



AD\940608LV.doc 23/43 PE510.591v02-00

LV

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ietver informāciju par smēķēšanas 
atmešanu, piemēram, tālruņa numurus, e-
pasta adreses un/vai interneta vietnes, kas 
izveidotas, lai patērētāji varētu iegūt 
informāciju par atbalsta programmām, 
kuras ir pieejamas cilvēkiem, kas vēlas 
atmest smēķēšanu;

(b) ietver informāciju par smēķēšanas 
atmešanu, piemēram, tālruņa numurus, e-
pasta adreses un/vai interneta vietnes, kas 
izveidotas, lai patērētāji varētu iegūt 
informāciju par atbalsta programmām, 
kuras ir pieejamas cilvēkiem, kas vēlas 
atmest smēķēšanu; šīs platformas ir 
veidotas ar mērķi informēt patērētājus par 
pieejamām programmām, lai atbalstītu 
tos, kuri vēlas atmest smēķēšanu, aktīvi 
iesaistīties zināšanu izplatīšanā par 
smēķēšanas nopietno ietekmi uz bērniem 
un jauniešiem, kurus visvairāk apdraud 
nonākšana atkarībā no tabakas;

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Prasības attiecībā uz izmēru brīdinājumiem par ietekmi uz veselību nedrīkst radīt intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumus. Prasība, ka kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz 
veselību ir jāsedz 50 % no priekšējās un aizmugurējās virsmas, ir proporcionāla un atbilst 
starptautiskajām prasībām, kas izriet no TRIPS nolīguma un PKTK.

Grozījums Nr. 38

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

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

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

Pamatojums

Šī prasība kopā ar lielizmēra brīdinājumiem par ietekmi uz veselību nav ražotāju intelektuālā 
īpašuma tiesību proporcionāls ierobežojums.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz cigarešu iepakojuma vienībām 
atbilst šādām dimensijām:

svītrots

Pamatojums

Ja nosaka minimālo izmēru brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, no tā automātiski izriet arī 
iepakojuma minimālais izmērs. Tas mazina patērētāja izvēles iespējas un var būt intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums. Ņemot vērā to, ka nav skaidrs potenciālais ieguvums no 
iepakojuma minimālā izmēra noteikšanas, noteikums neatbilst proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 41

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

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

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums
Parlaments un Padome būtu jāiesaista lēmuma pieņemšanā. Deleģētais akts radītu ietekmi, 
ko Parlaments un Padome kā likumdevēji nevar mainīt laikā, kad to izdod Komisija. Komisija 
var darboties kā likumdevējs ar deleģēto aktu starpniecību tikai par tehniskiem jautājumiem, 
kas nerada grūtības novērst negatīvu ietekmi, kas radusies izdošanas laikā. Tādēļ Parlaments 
un dalībvalstis (ar Padomes starpniecību) būtu pastāvīgi jāiesaista likumdošanas procedūrā, 
kurai ir materiāla ietekme uz visiem tirgiem.

Grozījums Nr. 43

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

Pamatojums

Šis jautājums ir būtisks priekšlikuma elements, un par to būtu jālemj likumdevējam.

Grozījums Nr. 44

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

(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;

(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, jo īpaši 
radot iespaidu, ka konkrētais tabakas 
izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi, ja 
vien ar  neatkarīgu zinātnisku 
pierādījumu nepamato ievērojami 
samazinātu ietekmi uz veselību, vai ka tas 
ir vitalizējošs, enerģizējošs, ārstniecisks, 
jaunību saglabājošs, dabisks, organisks, 
vai ka tam ir citāda labvēlīga ietekme uz 
veselību;

Pamatojums

Izstrādājuma apraksts nedrīkst būt maldinošs.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Patērētājiem nedrīkst liegt informāciju par izstrādājumu, ja izstrādājuma apraksts nav 
maldinošs. Aizliegums ražotājiem atsaukties, piemēram, uz aromātu, rada bažas par tiesībām 
uz vārda brīvību un tiesībām saņemt informāciju bez valsts iestādes iejaukšanās, kā tas 
paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 46

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.

svītrots

Pamatojums

Noteikums par aizliegtiem elementiem un aspektiem visdrīzāk radīs tiesisku nenoteiktību un 
tādēļ būtu jāsvītro. Direktīvas priekšlikuma 12. panta 1. punktā ir sniegti pietiekami 
norādījumi — tas skaidri aizliedz jebkādu izstrādājuma aprakstu, kas ir maldinošs. Faktiskais 
tādu cigarešu aizliegums, kuru diametrs ir mazāks par 7,5 mm, ir bez juridiskā pamata, un 
tam Komisija pat netika veikusi ietekmes novērtējumu. Turklāt šis noteikums būtu ražotāju 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

Grozījums Nr. 47

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. Tirgū laista cigarešu iepakojuma
vienības apakšējās malas vienas puses 
garums ir vismaz divkāšs salīdzinājumā ar 
sānu malām. Jebkuras citas smēķējamās 
tabakas vienības iepako vai nu
taisnstūrveida, vai cilindriskas formas 
kompozītmateriāla kārbās, vai arī tām ir 
maisiņa forma, t. i., taisnstūraina kabata ar 
pārloku, kas sedz atveri.
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Grozījums Nr. 48

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

Grozījums Nr. 49

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

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta 
būtiska apstākļu maiņa, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai noteiktu, ka visu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes 

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

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai varētu efektīvi sekot cigarešu 
apritei un uzraudzīt to, dalībvalstis
pieprasa, lai uz visām jebkāda veida
iepakojuma vienībām un iepakojumiem 
un cigarešu ārējā iepakojuma tiek 
piestiprināts unikāls, drošs un 
nenoņemams identifikācijas marķējums 
(turpmāk — unikālais identifikācijas 
marķējums), piemēram, kods vai marka 
vai arī šis identifikators ir iestrādāts pašā 
iepakojumā. Lai nodrošinātu to veselumu, 
unikālie identifikatori ir 
drukāti/piestiprināti tā, ka tos nevar 
noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt 
vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu 
markas un cenu zīmes vai atverot 
iepakojumu. Attiecībā uz izstrādājumiem, 
kas ražoti ārpus Savienības, šajā pantā 
paredzētie pienākumi attiecas tikai uz tiem 
izstrādājumiem, kuri ir paredzēti 
Savienības tirgum vai tiek tajā laisti.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izstrādājuma nosaukumu; (e) izstrādājuma aprakstu;

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsaskaņo ar PTO Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas 
tirdzniecības novēršanu.
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Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) faktisko piegādes maršrutu no 
ražošanas vietas līdz pirmajam 
mazumtirdzniecības punktam, tostarp 
visas izmantotās noliktavas;

(i) piegādes dienu, galamērķi, nosūtīšanas 
vietu un saņēmēju;

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(j) turpmāko zināmo pircēju identitāti;

Grozījums Nr. 55

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 pirmo klientu, kas 
nav saistīts ar ražotāju.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi tabakas 3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi tabakas 



AD\940608LV.doc 31/43 PE510.591v02-00

LV

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.

izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītie 
ekonomikas dalībnieki no ražotāja līdz
pirmajam klientam (pircējam), 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.

Pamatojums

Pašlaik lielie ražotājuzņēmumi izseko visu īsto cigarešu tirdzniecību ES, pamatojoties uz 
nolīgumiem, kas noslēgti ar Komisiju un katru dalībvalsti. Tehniski nav iespējams izsekot 
visam cigarešu realizācijas procesam un zināt paredzēto piegādes maršrutu pēc pirmās 
pārdošanas, tādēļ šī prasība nav paredzēta PVO Vispārējās konvencijas par tabakas kontroli 
protokolā. Attiecībā uz drošības elementu būtu jākoncentrējas uz uzticamību, nevis lielumu, 
krāsu vai citām iezīmēm.  Piemēram, hologrammas nenodrošina drošību (tās var viegli viltot, 
un viltojumi var izskatīties autentiski).

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
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.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji nodrošinātu visus 
tabakas izstrādājumu tirdzniecībā 
iesaistītos ekonomikas dalībniekus no 
ražotāja līdz pirmajam klientam, kas nav 
saistīts ar ražotāju, ar vajadzīgo 
aprīkojumu, kas ļauj reģistrēt tabakas 
izstrādājumu pirkšanu, pārdošanu
pirmajam klientam, kas nav saistīts ar 
ražotāju, 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.



PE510.591v02-00 32/43 AD\940608LV.doc

LV

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji slēgtu 
līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām 
trešām personām, kas nodrošina datu 
glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar attiecīgo 
ražotāju vai importētāju saistīti dati. Datu 
glabātuve fiziski atrodas Savienības 
teritorijā. Trešās personas piemērotību, it 
īpaši tās neatkarību un tehniskās spējas, kā 
arī līgumu apstiprina un pārrauga ārējs 
revidents, kuru izvirza un kuram samaksu 
nodrošina tabakas izstrādājumu ražotājs, un 
kuru apstiprina Komisija. Dalībvalstis 
garantē pilnīgu pārredzamību un nodrošina 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
Komisijai un neatkarīgajai trešai personai 
pastāvīgu piekļuvi datu glabātuvei.
Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
vai Komisija šo informāciju var padarīt 
pieejamu ražotājiem vai importētājiem ar 
nosacījumu, ka sensitīva 
komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem.

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji slēgtu 
līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām 
trešām personām, kas nodrošina datu 
glabātuvi, kurā tiek uzglabāti ar attiecīgo 
ražotāju vai importētāju saistīti dati. Datu 
glabātuve fiziski atrodas un ir pieejama
Savienības teritorijā. Trešās personas 
piemērotību, it īpaši tās neatkarību un 
tehniskās spējas, kā arī līgumu apstiprina 
un pārrauga ārējs revidents, kuru izvirza un 
kuram samaksu nodrošina tabakas 
izstrādājumu ražotājs, un kuru apstiprina 
Komisija. Dalībvalstis garantē pilnīgu 
pārredzamību un nodrošina dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, Komisijai un 
neatkarīgajai trešai personai pastāvīgu 
piekļuvi datu glabātuvei. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos dalībvalstis vai 
Komisija šo informāciju var padarīt 
pieejamu ražotājiem vai importētājiem ar 
nosacījumu, ka sensitīva 
komercinformācija ir pienācīgi aizsargāta 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem.

Pamatojums

Pašlaik lielie ražotājuzņēmumi izseko visu īsto cigarešu tirdzniecību ES, pamatojoties uz 
nolīgumiem, kas noslēgti ar Komisiju un katru dalībvalsti. Tehniski nav iespējams izsekot 
visam cigarešu realizācijas procesam un zināt paredzēto piegādes maršrutu pēc pirmās 
pārdošanas, tādēļ šī prasība nav paredzēta PVO Vispārējās konvencijas par tabakas kontroli 
protokolā. Attiecībā uz drošības elementu būtu jākoncentrējas uz uzticamību, nevis lielumu, 
krāsu vai citām iezīmēm.  Piemēram, hologrammas nenodrošina drošību (tās var viegli viltot, 
un viltojumi var izskatīties autentiski).

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts
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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 
elementus.

8. Dalībvalstis pieprasa, lai papildus 
unikālajam identifikatoram uz visām 
tabakas izstrādājumu iepakojuma 
vienībām, ko laiž tirgū, būtu 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 elementus.

Pamatojums

Pašlaik lielie ražotājuzņēmumi izseko visu īsto cigarešu tirdzniecību ES, pamatojoties uz 
nolīgumiem, kas noslēgti ar Komisiju un katru dalībvalsti. Tehniski nav iespējams izsekot 
visam cigarešu realizācijas procesam un zināt paredzēto piegādes maršrutu pēc pirmās 
pārdošanas, tādēļ šī prasība nav paredzēta PVO Vispārējās konvencijas par tabakas kontroli 
protokolā. Attiecībā uz drošības elementu būtu jākoncentrējas uz uzticamību, nevis lielumu, 
krāsu vai citām iezīmēm.  Piemēram, hologrammas nenodrošina drošību (tās var viegli viltot, 
un viltojumi var izskatīties autentiski).

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 61

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 
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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.

Grozījums Nr. 62

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 nedrīkst attiekties uz vēsturiski 
tradicionāliem orālai lietošanai 
paredzētiem tabakas izstrādājumiem, ko 
atsevišķas dalībvalstis var atļaut 
tradicionālu vai vēsturisku apsvērumu 
dēļ.

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saistībā ar samazināta riska tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību dalībvalstis 
ievieš atļauju piešķiršanas sistēmu un 
iekasē samērīgu samaksu. Tās arī paredz 
noteikumus, kas piemērojami zinātniskam 
riska novērtējumam, un sniedzamo 
pierādījumu veidu, tostarp — bet ne tikai 
— klīnisku un pirmsklīnisku informāciju 
un citus pieejamus pētījumus par to, kā 
patērētāji izmanto un uztver izstrādājumu. 
Dalībvalstis var pieļaut atkāpes no šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā 
uz atļautiem samazināta riska 
izstrādājumiem, lai demonstrētu to mazāk 
kaitīgās iezīmes.
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Grozījums Nr. 64

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, ja saskaņā ar šā panta 
2. punktā paredzēto nav sniegta atļauja 
rīkoties citādi. 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.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
18. pants

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, ko
piesaka kā produktus, kuri uzrāda 
īpašības, kas vajadzīgas, lai ārstētu 
cilvēku slimības vai veiktu to profilaksi, 
izmantojot kādu 3. punktā neminētu 
paziņošanas veidu, 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.

1.a Šī direktīva neattiecas uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem, kas atļauti 
atbilstīgi Direktīvai 2001/83/EK. 
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1.b Nikotīnu saturošus izstrādājumus, 
kam nepiemēro 1. punktu, var laist tirgū, 
ja tie atbilst šai direktīvai.
1.c Dalībvalstis nodrošina, ka nikotīnu 
saturoši izstrādājumi atbilst Eiropas 
Savienības patērētāju aizsardzības, 
drošības un citiem saistītiem spēkā 
esošiem tiesību aktiem.
1.d Ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās brīža katra 
dalībvalsts sniedz Komisijai ziņojumu par 
veiktajiem pasākumiem, lai ieviestu un 
īstenotu tiesību aktus, kas izklāstīti 
[jaunajā] IV pielikumā, jo tas attiecas uz 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem un šo 
pasākumu efektivitāti.
1 e. Dalībvalstis nodrošina, ka nikotīnu 
saturošus izstrādājumus netirgo 
personām, kas jaunākas par valsts likumā 
noteikto vecumu, no kura atļauts 
iegādāties tabakas izstrādājumus.

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

2. Komisija līdz 2017. gada 1. aprīlim veic 
pētījumu par nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, konsultējoties ar 
attiecīgām ieinteresētajām aprindām un 
dalībvalstīm. Šajā pētījumā tiks apsvērts, 
vai ir nepieciešami īpaši tiesību akti 
attiecībā uz nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem.

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:

3. Ja nikotīnu saturošs izstrādājums nav 
ietverts Direktīvas 2001/83/EK darbības 
jomā, 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.

Šis izstrādājums satur nikotīnu, kas rada 
atkarību 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 
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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.

Pamatojums

Ar šo tiek noteikta obligāta zāļu tirdzniecības atļauja, ja veselības norāde tiek izveidota, 
stingri pieturoties pie Zāļu direktīvā izmantotās definīcijas: „uzrāda īpašības, kas vajadzīgas, 
lai ārstētu cilvēku slimības vai veiktu to profilaksi” ir citāts no Zāļu direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 2. daļas a) apakšpunktā sniegtās zāļu definīcijas.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
šādu sankciju piemērošanu. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
preventīvas.

3. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
šādu sankciju piemērošanu. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
preventīvas. Visi naudas sodi ir lielāki par 
jebkuru no pārkāpuma izrietošu 
finansiālu ieguvumu.
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Grozījums Nr. 67

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, 11. panta 3. punktā un
14. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no
[Publikāciju birojam: ievietot šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienu].

Pamatojums

Daži no Komisijas priekšlikumā paredzētajiem noteikumiem par deleģētajiem aktiem neatbilst 
LESD 290. panta prasībām.

Grozījums Nr. 68

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 

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, 11. panta 3. 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.
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Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 69

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, 11. panta 3. punktu un 14. panta 
9. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 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.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ne vēlāk kā divus 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 piemērošanas ekonomiskajām 
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un sociālajām sekām.

Grozījums Nr. 71

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

Pamatojums

Priekšlikuma 24. panta 2. punktā paredzēta procedūra neatbilst LESD. Komisijas paredzētā 
procedūra atbilst procedūrai, kas paredzēta LESD 114. panta 5. un 6. punktā, ko piemēro 
tikai pasākumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību vai darba vidi.

Grozījums Nr. 72

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

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 18 months].
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 36 months].
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

Grozījums Nr. 73

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;

(b) nikotīnu saturošus izstrādājumus;

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I a PIELIKUMS
ES tiesību akti, kas piemērojami nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem
Vispārējā drošība:
Direktīva 2001/95/EK par produktu 
vispārēju drošību
RAPEX sistēma ziņošanai un 
brīdināšanai par bīstamiem 
izstrādājumiem
Iepakojums un marķējums:
Direktīva 67/548/EEK par bīstamām 
vielām
Direktīva 99/45/EK par bīstamiem 
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preparātiem
CLP Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu 
un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu 
un iepakošanu, kas piemērojama no 
2015. gada
Ķīmisko vielu drošība:
Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas 
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
Elektrodrošība:
Direktīva 2006/95/EK par zema 
sprieguma elektroiekārtām
Direktīva 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību
Direktīva 2011/65/ES par bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu (attiecīgā 
gadījumā)
Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)
Direktīva 2006/66/EK par baterijām
Svars un mērvienības:
Direktīva 76/211/EEK par dažu fasētu 
produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma
Direktīva 2007/45/EK par fasētu produktu 
nominālajiem daudzumiem
Komercprakse
Direktīva 97/7/EK par tālpārdošanu
Direktīva 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību
Direktīva 2006/114/EK par maldinošu un 
salīdzinošu reklāmu
Direktīva 2005/29/EK par negodīgu 
komercpraksi

Pamatojums

Dalībvalstīm spēkā esošie patērētāju aizsardzības un drošības noteikumi jāpiemēro arī 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem.  Ziņošanas prasība nodrošinās sistemātiskāku pieeju un 
veidos pamatu Komisijas pārskatam, kas jāpabeidz līdz 2017. gada aprīlim.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz 
tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu
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