
AD\939865ET.doc PE507.956v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

2012/0366(COD)

27.6.2013

ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Arvamuse koostaja: Csaba Sándor Tabajdi



PE507.956v03-00 2/42 AD\939865ET.doc

ET

PA_Legam



AD\939865ET.doc 3/42 PE507.956v03-00

ET

LÜHISELGITUS

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu uus tubakatoodete direktiiv 
ning kiidab täielikult heaks inimeste heaolu edendamise ja toetab rahvatervise paremat kaitset. 
Ettepanekus rõhutatakse samuti seda, kui oluline on kaaluda kõiki tubakatootmise, -esitlemise 
ja -müügi aspekte ning eelkõige säilitada tubaka väärtusahelaga seotud töökohti 
põllumajanduses, et saavutada tasakaalustatud õigusraamistik. Raportöör toonitab, et 
kavandatavat teksti kohandatakse WTO raames võetud rahvusvaheliste kaubandusalaste 
kohustuste ning Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni õiguslikult siduvate 
kohustustega.

Raportöör toonitab, kui olulised on meetmed, millega vähendatakse märkimisväärselt ja 
reaalselt tubakatarbimist ning ennetatakse suitsetamise alustamist noorte puhul, kuid mis ei 
põhjusta Euroopa tubakatootmissektori allakäiku, asendades nt Euroopa tubaka kolmandatest 
riikidest pärit odavama ja kontrollimata tubakaga ning suurendades ebaseaduslikku 
tubakatoodetega kauplemist ELi välispiiridel.

Tubakas põhjustab liidus iga aasta ligi 700 000 surma. Komisjon keskendub oma ettepanekus 
suitsetamisharjumuse tekke ennetamisele inimeste ja eelkõige noorte puhul, sest 70% 
suitsetajatest alustab tubakatarbimist enne 18. eluaastat. Lisaks on tubakas tööjõumahukas 
põllumajandustoode, mis pakub 400 000 täistööajaga ja hooajalist töökohta kogu Euroopas, 
kusjuures enamik neist töökohtadest asub sotsiaalselt vähem soodsas olukorras olevates 
piirkondades, kus tööalased alternatiivid on vähesed või puuduvad sootuks. Majanduslike 
sidusrühmade andmetel on 96% tubakafarmidest perefarmid, kus kultiveeritav pindala 
moodustab 0,5 kuni kolm hektarit.

Euroopa Parlament on mitu korda käsitlenud tubakakasvatamise ja suitsetamise vahelise seose 
puudumist. Euroopa Komisjon tunnistab oma hindamisaruandes, et tubakakasvatamise ja 
suitsetajate määra vahel puudub otsene seos. 

Tõhusaim vahend suitsetamise alustamise ennetamiseks noorte puhul on haridus ning 
ennetusprogrammid. Hiljutisest representatiivsest uuringust selgus, et viimase kümne aasta 
jooksul on tubakatoodete tarbimine mitmesuguste ennetusprogrammide tulemusel nt 
Saksamaa Liitvabariigis järjest kahanenud. Seepärast soovitab raportöör tungivalt Euroopa 
suitsetamise ennetamise fondi loomist, millest rahastataks programme, mis abistavad 
kodanikke suitsetamisest loobumisel, ennetavad kodanike suitsetamise alustamist ning 
teavitavad kodanikke suitsetamise kahjulikust mõjust tervisele.

Raportöör on veendunud, et kodanikud ei saa nõuetekohast teavet suitsetamise kahjuliku mõju 
kohta. Seetõttu tuleks tarbijakaitset silmas pidades võtta kasutusele parem märgistamine, 
näiteks tubakatoodete kahjulikkuse eri astmete tähistamine. See ei tohiks aga tarbijat eksitada, 
sest kõik tubakatooted on kahjulikud.

Paljudes liikmesriikides suitsetavad märkimisväärselt enam madalama haridustasemega, 
rasketes sotsiaalsetes tingimustes elavad mehed ja naised: nt Ungaris suitsetab 45% mehi ja 
26% naisi, kes on pärast põhikooli haridussüsteemist välja langenud. Keskkoolilõpetanutest 
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suitsetab 32% mehi ja 22% naisi. Samal ajal suitsetab ülikooliharidusega meestest vaid 20% 
ja naistest 18%. Seepärast tuleks direktiivis arvestada tubakatoodete reguleerimisel ka 
sotsiaalseid aspekte.

Raportöör tunneb muret selle pärast, et komisjoni esildatud delegeeritud õigusaktide ulatus on 
liiga suur ning võib põhjustada institutsioonilist tasakaalustamatust parlamendi ja nõukogu 
kui seadusandjate ning komisjoni vahel.

Kavandatava uue tubakatoodete direktiivi artikliga 3 antakse komisjonile ja liikmesriikidele 
õigus muuta maksimaalset tõrva-, nikotiini-, süsinikmonooksiidi- ja muude eralduvate ainete 
sisaldust. Selline otsus vähendada märkimisväärselt nikotiinisisaldust võib diskrimineerida 
Burley tubaka tootjaid.

Ettepaneku artikkel 6 võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil otsustada, milliseid koostisosi, 
mis annavad lõhna või maitset, või missugust nende kontsentratsiooni võib käsitada toodet 
eristavat lõhna või maitset andvana. Nad võivad samuti otsustada lisaainetega tubakatoodete 
turuleviimise keelamise „teaduslike tõendite alusel”. Et täpsustada olukorda lisaainetega, 
soovib raportöör, et koostataks selliste lisaainete positiivne või negatiivne loetelu, mis on 
vajalikud tubakatoodete tootmiseks ning mis annavad tootele eristava maitse või lõhna.

Võimaldades tubakatoodete piiriülest ostmist, sealhulgas internetis, tekitab ettepanek erilist 
ohtu noorema põlvkonna jaoks. Ettepaneku vastuvõtmine võib tähendada seda, et alla 
18aastased noored pääsevad tubakatoodetele hõlpsamini ligi. Seepärast teeb raportöör 
ettepaneku keelata tubakatoodete müük internetis, et ennetada suitsetamisharjumuse teket 
noorte puhul. Nimetatud head tava on mõnes liikmesriigis juba kohaldatud. 

Raportöör on arvamusel, et ELi toimimise lepingu keskse eesmärgi saavutamiseks – kodanike 
heaolu edendamiseks – peavad sellised liikmesriigid, kes on juba kehtestanud komisjoni 
ettepanekust rangemad tubakavastased sätted, subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt oma 
vastavaid süsteeme säilitama.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna tubaka- ja seonduvate toodete 
siseturg on väga suur ja tubakatoodete 
tootjad koondavad üha enam kogu liitu 
suunatud tootmise üksnes vähestesse 
liikmesriikides asuvatesse 
tootmisettevõtetesse, mille tõttu on 
tubakatoodete piiriülene müük 
märkimisväärne, tuleb tubakatoodete 
siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks 
võtta seadusandlikke meetmeid pigem liidu
kui liikmesriikide tasandil.

(6) Kuna tubaka- ja seonduvate toodete 
siseturg on väga suur ja tubakatoodete 
tootjad koondavad üha enam kogu liitu 
suunatud tootmise üksnes vähestesse 
liikmesriikides asuvatesse 
tootmisettevõtetesse, mille tõttu on 
tubakatoodete piiriülene müük
märkimisväärne, tuleb tubakatoodete 
siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks 
võtta tugevamaid seadusandlikke 
meetmeid liidu tasandil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Liit peaks pöörama erilist 
tähelepanu tubakatootmisele vähem 
soodsates, eelkõige äärepoolseimates 
piirkondades, kus tubakakasvatus seostub 
sageli geograafiliste ja sotsiaal-
majanduslike erijoontega. Liit peaks 
lubama asjaomastel liikmesriikidel 
rakendada erimeetmeid, et tagada 
tootmise jätkumine nendes piirkondades.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse 
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse 
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. Tõhusaimad vahendid 
suitsetamise alustamise ennetamiseks 
noorte puhul on haridus-, teavitus- ja 
ennetuskampaaniad ning abiprogrammid 
kodanikele, kes kavatsevad suitsetamisest 
loobuda. Need vahendid jäävad väga 
oluliseks. Seepärast tuleks luua Euroopa 
suitsetamise ennetamise fond, millest 
rahastataks programme, mis aitavad 
kodanikel suitsetamisest loobuda, ära 
hoida suitsetamise alustamist ning 
teavitada kodanikke suitsetamise 
kahjulikust mõjust tervisele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse
teaduse arengut ja saavutusi ja 
teaduslikke teadmisi ning rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, millega 
hinnata nende mürgisust ja sõltuvust 
tekitavat toimet.
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Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 
põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav. Seetõttu 
tuleks koostisosadest ja eralduvatest 
ainetest teatamiseks kehtestada ühtne 
kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks 
tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe 
võimalikult suur läbipaistvus ning samas 
tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate intellektuaalse
omandiga seotud õigust ja muid õigusi.

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 
põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav. Seetõttu 
tuleks koostisosadest ja eralduvatest 
ainetest teatamiseks kehtestada ühtne 
kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks 
tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe 
võimalikult suur läbipaistvus ning samas 
tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate intellektuaalse 
omandiga seotud õigust ja muid õigusi
ning kooskõla WTO kohustustega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 
hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja 
julgustada noori suitsetama hakkama. 
Vältida tuleks selliste meetmete 

välja jäetud
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kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

Selgitus

Selle kohta, kas mentooli lisamine põhjustab suitsetamise levikut või julgustab inimesi 
suitsetamist alustama, puuduvad sõltumatud teaduslikud uurimistulemused. Mentooliga 
sigarettide tarbimine on laialt levinud ainult kolmes liikmesriigis.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Usaldusväärsed uuringud näitavad, 
et tubakakasvatamise levik ELis ei ole 
seotud suitsetavate ELi kodanike arvuga. 
Samas pärineb suurem osa ELis 
kasvatatavast tubakast väga väikestest 
pereettevõtetest, kellel on väga raske 
teistsugusele tootmismudelile üle minna. 
Seetõttu peaks ELi 
põllumajandusettevõtjatel olema võimalik 
turustada omatoodetud tubakat Euroopa 
tarbijatele, tagades samas kõrgeima 
kvaliteediga toorme kasutamise ja täites 
käesolevas direktiivis koostisosade kohta 
sätestatud norme, ilma et 
diskrimineeritaks ebasoodsates 
kliimaoludes kasvatatud tubakasorte. 
Lisaks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid tubakakasvatajate 
ümberkoolitamiseks, et nad võiksid üle 
minna muudesse 
põllumajandussektoritesse, eelkõige 
kasutades määruse XXX (maaelu areng) 
raames võimaldatavaid vahendeid.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid 
kohustab tootjat vähendama lisaainete või 
lisaainete kombinatsioonide kasutamist 
sel määral, et need ei annaks 
tubakatoodetele eristavat maitset või 
lõhna. Lubada tuleb selliseid lisaaineid, 
mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, 
kui need ei anna toodetele eristavat 
maitset või lõhna. Komisjon peaks tagama 
ühetaolised tingimused eristava maitse või 
lõhna suhtes kehtestatava sätte 
rakendamiseks. Otsuse tegemisel peaksid 
liikmesriigid ja komisjon kasutama 
sõltumatute töökondade abi. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

välja jäetud

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
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kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa.
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et 
tagada nende nähtavus ja mõjusus.

kohustuslikeks ja selleks et tagada nende 
mõju, peaksid need katma pakendi pinnast 
olulise ja nähtava osa.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light),
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild),
„looduslik” (natural), „orgaaniline”
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude 
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light),
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild),
„looduslik” (natural), „orgaaniline”
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõnaaineteta”
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muude märkidel.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada 
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi 
muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude 
tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida 
erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu 
hoiatused on suitsuvabale tubakatootele 
lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks 
seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote 
pakendi kahele peamisele pinnale.

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas tuleks vabastada teatavate 
märgistamise suhtes kehtestatud nõuete 
täitmisest, kui ei toimu olulisi muutusi 
müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude 
tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida 
erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu 
hoiatused on suitsuvabale tubakatootele 
lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks 
seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote 
pakendi kahele peamisele pinnale.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda.
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda.
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
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oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist.

oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada, et piirata 
ebaseaduslikku tubakatoodetega 
kauplemist eelkõige liidu välispiiril.
Sätestada tuleks ka turvaelementide 
kasutuselevõtmine, mis hõlbustaks toodete 
autentsuse kontrollimist. Samuti peaksid 
komisjon ja liikmesriigid tagama, et 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmed ei põhjustaks kaudselt 
ebaseadusliku tubakatoodetega 
kauplemise kasvu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 
tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise 
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta 
direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta 
sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral), 

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi, 
sealhulgas internetimüügi, ja niisuguste 
tavade tõttu nagu tubakatoodete 
reklaamiotstarbeline tasuta jagamine või 
soodushinnaga müük avalikes kohtades, on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. Seetõttu tuleks 
niisugune tegevus keelustada.
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mis asendatakse alates 13. juunist 2014 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata hariduse ning 
suitsetamisharjumuse tekke ennetamise 
abil. Seepärast on oluline jälgida uudsete 
tubakatoodetega seotud tegevust.
Tootjatele ja importijatele tuleb panna 
kohustus teatada uudsetest tubakatoodetest, 
ilma piiramata liikmesriikide õigust neid 
keelata või lubada. Komisjon peaks 
arengut jälgima ja esitama viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaega 
aruande, et hinnata, kas käesolevat 
direktiivi on vaja muuta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või 
lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud 
ja sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga ning mürgisuse taseme ja 
sõltuvusttekitava toime tugevnemisega,
võib komisjon sätestada rakendusaktide 
abil ja kooskõlas artiklis 21 osutatud 
menetlusega metoodika kasutatavate 
lisaainete suurenenud mürgisuse ja 
sõltuvusttekitava toime 
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anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega 
(EL) nr 182/2011.

kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja 
reguleerimise valdkonnas toimuva 
tehnika, teaduse ja rahvusvahelise 
arenguga, tuleks komisjonile kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte, eelkõige selleks, et kehtestada, 
kohandada ja mõõta eralduvate ainete 
maksimaalseid sisaldusi; kehtestada 
mürgisust, sõltuvusttekitavat toimet ja 
atraktiivsust suurendavate koostisosade 
suhtes piirnormid; sätestada terviseohu 
hoiatuste ning märgistusel ja pakendil 
kordumatute identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada 
vajaduse korral säilitada käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate
aspektide suhtes rangemad siseriiklikud 
õigusnormid mis tahes toodete puhul, kui 
see on tervisekaitse seisukohalt 
põhjendatud. Liikmesriigil tuleks lubada 
kehtestada mis tahes toodete suhtes
rangemad õigusnormid, kui selline 
vajadus tuleneb liikmesriigi eripärast ja 
see on tervisekaitse seisukohalt 
põhjendatud. Rangemad siseriiklikud 
õigusnormid peavad olema vajalikud ja 
vastama proportsionaalsuse põhimõttele 
ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Rangematest 
siseriiklikest õigusnormidest tuleb ette 
teatada ja neile tuleb saada komisjonilt 
heakskiit, võttes arvesse tervise kaitse 
kõrget taset, mis tagatakse käesoleva 
direktiiviga.

(40) Siseturu parema toimimise huvides ei 
lubata liikmesriigil kehtestada rangemaid 
riiklikke õigusnorme, mis kehtiksid kõigi
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse
kuuluvate toodete suhtes.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Liikmesriik, kes peab vajalikuks 
säilitada ja/või kehtestada riiklikke ja/või 
piirkondlikke sätteid traditsiooniliste 
tubakaistanduste säilitamiseks 
elanikkonna sotsiaal-majandusliku 
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seotusega õigustatud põhjustel, peab 
saama loa seda teha.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul 
selliste aspektide suhtes, mis ei kuulu
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
tingimusel et kõnealused õigusnormid on 
kooskõlas aluslepinguga ja ei kahjusta 
käesoleva direktiivi täielikku rakendamist. 
Sellest lähtuvalt võivad liikmesriigid 
näiteks säilitada või kehtestada
õigusnorme, millega nähakse ette 
tubakatoodete pakendite 
standardiseerimine, tingimusel, et sellised 
sätted on kooskõlas aluslepinguga ja 
WTO kohustustega ega mõjuta käesoleva 
direktiivi täielikku kohaldamist. 
Tehnilistest normidest on vaja ette teatada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 22. juuni 1998. aasta 
98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

(41) Võttes arvesse kehtivaid 
rahvusvahelisi turueeskirju ja selleks, et 
parandada siseturu toimimist, ei keela ega 
piira liikmesriigid, kes säilitavad või 
kehtestavad käesoleva direktiivi
kohaldamisalast väljapoole jäävaid 
rangemaid riiklikke õigusnorme,
käesoleva direktiiviga kooskõlas olevate 
tubaka- ja seonduvate toodete importi, 
müüki ja tarbimist. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Direktiiv ei tohiks halvendada 
nende inimeste elutingimusi, kelle elatis 
sõltub tubakakasvatusest Euroopas ja kes 
elavad sageli ebasoodsates piirkondades. 
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Arvestades, et direktiivi eesmärk on ainult 
soodustada tubakatoodete tarbimise 
vähenemist, tuleks otsustes koostisainete 
ja lisandite kohta võtta nõuetekohaselt 
arvesse selle võimalikku sotsiaal-
majanduslikku mõju elanikkonna 
rühmadele, kelle elatis sõltub 
tubakakasvatusest. Euroopa
tubakatootmissektorit tuleks kaitsta, kuna 
sellel on väga väike osa ELi 
tubakatarbimisel ning samas soodustab 
see majanduslikku stabiilsust teatavates 
Euroopa piirkondades, kus muude 
kultuuride kasvatamine on piiratud. ELis 
tubakakasvatuse vähendamine või selle 
lõpetamine ei mõjutaks tarbimise määra, 
aga suurendaks importi kolmandatest 
riikidest ja alandaks 
kvaliteedistandardeid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn 
või maitse, mille annab lisaaine või 
lisaainete kombinatsioon (sealhulgas 
puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, 
magusaained, mentool, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal;

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka või 
mentooli lõhn või maitse, mille annab 
lisaaine või lisaainete kombinatsioon
(sealhulgas puuviljad, vürtsid, taimed, 
alkohol, magusaained, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „maitse- ja lõhnaaine” – lisaained, mis (13) „maitse- ja lõhnaaine” – lisaained, mis 
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annavad tootele lõhna ja/või maitse; annavad tootele lõhna ja/või maitse, aga ei 
ole esmatähtsad tubakatoote tootmisel;

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „koostisosa” – lisaaine, tubakas 
(lehed või muud tubakataimede 
looduslikud, töödeldud või töötlemata 
osad, sealhulgas paisutatud või taastatud 
tubakas), samuti kõik ained, mis leiduvad 
lõplikus tubakatootes, sealhulgas paber, 
filter, trükivärv, kapslid ja liimid;

(18) „koostisosa” – lisaaine, samuti kõik 
ained, mis leiduvad lõplikus tubakatootes, 
sealhulgas paber, filter, trükivärv, kapslid 
ja liimid;

Selgitus

Tubakalehti ei tuleks pidada koostisosaks, sest neist toode koosnebki ja neid ei lisata. 
Praeguses tubakatoodete direktiivis (2001/37/EÜ) ei loeta tubakat koostisosaks.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) „looduslik koostisosa” – tubakas 
(lehed või muud tubakataimede 
looduslikud, töödeldud või töötlemata 
osad, sealhulgas paisutatud või taastatud 
tubakas);

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „piirnorm” või „maksimaalne 
sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või 
tubakatootest eralduva aine maksimaalne 

(19) „piirnorm” – tubakatootes sisalduva 
aine maksimaalne kogus grammides;
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kogus grammides (piirnorm või sisaldus 
võib olla null);

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) „tubakatooted” – tooted, mida 
kasutavad tarbijad ning mis kasvõi osaliselt 
koosnevad tubakast, mis on geneetiliselt 
modifitseeritud või mitte;

(34) „tubakatooted” – tooted, mida 
kasutavad tarbijad ning mis kasvõi osaliselt 
koosnevad tubakast;

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) „tubakatoodete imitatsioonid” –
tubakatoodete kujulised maiustused, 
suupisted, mänguasjad või muud esemed, 
mis võivad meeldida alaealistele. Sellised 
tooted keelustatakse.

Selgitus

Euroopa Ühenduse poolt 30. juunil 2005 ratifitseeritud Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artikli 16 kohaselt keelab 
osaliste konverents tubakatoodete müügi alaealistele, keelustades tubakatoodete 
imitatsioonid. ELi seadusandlikke akte kohandatakse vastavalt rahvusvahelistele 
kohustustele.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõikes 1 sätestatud 
maksimaalseid sisaldusi, võttes arvesse 
teaduse arengut ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid.

2. Komisjon võib esitada ettepanekuid, et 
kohandada lõikes 1 sätestatud 
maksimaalseid sisaldusi, võttes arvesse 
teaduse arengut ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.
Võttes arvesse rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, kui need on 
kättesaadavad, ning teaduslikke tõendeid
ja liikmesriikide teatatud maksimaalseid 
sisaldusi, volitatakse komisjoni vastu 
võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et võtta vastu ja kohandada 
sigarettidest eralduvate muude ainete ja 
muudest tubakatoodetest kui sigarettidest 
eralduvate selliste ainete maksimaalseid 
sisaldusi, mis suurendavad märgatavalt 
tubakatoodete mürgisust ja
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.
Võttes arvesse rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, mis põhinevad 
usaldusväärsetel ja vaieldamatutel 
teaduslikel tõenditel, ja liikmesriikide 
teatatud maksimaalseid sisaldusi, võib 
komisjon teha ettepanekuid võtta vastu ja 
kohandada sigarettidest eralduvate muude 
ainete ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvate selliste ainete 
maksimaalseid sisaldusi, mis suurendavad 
märgatavalt tubakatoodete mürgisust ja 
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada maksimaalset tõrva-,
nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust,
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.

3. Komisjon võib esitada ettepanekuid, et 
kohandada lõikes 1 nimetatud
maksimaalseid sisaldusi, võttes arvesse 
teaduse arengut ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et komisjon ja liikmesriigid ei saa muuta tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidi ja muude eralduvate ainete maksimaalset sisaldust delegeeritud 
õigusaktide abil Euroopa Parlamendist sõltumata. Nende ainete sisalduse oluline muutmine 
võib mõjutada tubakatootmissektorit. Eriti puudutab see nikotiini, mis on Burley peamine 
koostisosa.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad
sigarettidest eralduvate muude ainete 
puhul ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvate ainete puhul. 
Kõnealuste mõõtmismeetodite alusel ja 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut 
ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kehtestada ja 
kohandada.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon võib kehtestada nende 
lisaainete negatiivse loetelu, mis ei ole 
olulised tubakatoodete valmistamiseks ja 
mis annavad tootele eristava maitse või 
lõhna. Mentooli tavapärane kasutamine 
tuleks sellest nõudest vabastada.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn.

1. Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, mis sisaldavad lisaaineid, 
mis tekitavad või annavad maitse või
lõhna, mis ei ole valdavalt tubaka või 
mentooli maitse või lõhn.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, kui need lisaained ei anna 
tootele eristavat maitset või lõhna.

Liikmesriigid ei keela suhkru ja teiste
lisaainete kasutamist, mis on vajalikud 
tubakatoodete tootmiseks, eriti selliste 
lisaainete kasutamist, mis aitavad 
parandada ebasoodsates kliimaoludes ja 
vähesoodsates piirkondades kasvatatud 
tubaka kvaliteeti.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb rakendusaktidega kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
1 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega.

2. Komisjon teeb rakendusaktidega kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel teaduslike tõendite alusel
kindlaks, kas toode kuulub lõike 1 
reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega. Otsuse 
tegemise hõlbustamiseks kasutatakse 
sõltumatute töökondade abi.

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
ühtsed eeskirjad menetluse kohta, mida 
tuleb kasutada tubakatoote lõike 1 
reguleerimisalasse kuulumise 
kindlaksmääramiseks. Need 
rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas 
artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel 
saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine 
või lisaainete kombinatsioon annab 
eristava maitse või lõhna peamiselt siis, 
kui selle sisaldus või kontsentratsioon 
ületab teatavat taset, volitatakse komisjoni 
vastu võtma delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 22, et kehtestada 
selliste eristavat maitset või lõhna andvate 
lisaainete või nende kombinatsioonide 
suhtes piirnormid.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lisaained, mis annavad värvuse 
eralduvatele ainetele.

(c) lisaained, mis annavad värvuse 
eralduvatele ainetele, kui neil ei ole mõju 
tarbijate tervisele.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lisaained, mis annavad tootele 
eristavat maitset või lõhna.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid keelavad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi 
sisaldada tubakat.

5. Liikmesriigid reguleerivad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamist sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi 
sisaldada tubakat.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei keela aga samadel alustel 
viia turule mentooli sisaldavaid 
tubakatooteid üksnes nende 
mentoolisisalduse tõttu.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Juhul kui teaduslikud tõendid ja lõigete 
7 ja 8 rakendamisel saadud kogemus 
näitab, et teatav lisaaine või selle 
kasutamine teatavas koguses suurendab 
tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet, 
volitatakse komisjoni vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada selliste lisaainete suhtes 
piirnormid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse.
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse.
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et:

4. Komisjoni volitatakse tegema 
ettepanekuid, et:

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suitsetatava tubaka igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud terviseohu 
ühendhoiatus: Terviseohu ühendhoiatused 
peavad:

1. Suitsetatava tubaka igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud terviseohu 
ühendhoiatus, mis tagab tarbijatele õiguse 
saada juurdepääs nõuetekohasele teabele. 
Terviseohu ühendhoiatused peavad:

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülemises servas ja muu 
pakendile kantud teabega 
samasuunaliselt;

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi alumises servas;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et:

3. Komisjoni volitatakse tegema 
ettepanekuid, et:
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus, 
roteerumine ja proportsioonid;

välja jäetud

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sätestada erandina artikli 7 lõikest 3 
tingimused, millal võib tarbijapakendi 
avamisega poolitada terviseohu hoiatust, 
nii et seejuures säilib teksti, fotode ja 
suitsetamisest loobumist käsitleva teabe 
graafilise esituse terviklikkus ja nähtavus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab katma 
30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi 
vastavast välispinnast. Seda proportsiooni 
suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, 
kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kolm
ametlikku keelt.

2. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab katma 
30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi 
vastavast välispinnast. Seda proportsiooni 
suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, 
kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui 
kaks ametlikku keelt.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada lõikes 1 sätestatud 
vabastus, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

välja jäetud

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

(b) katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on rohkem kui kaks ametlikku 
keelt.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osutab maitse-, lõhna- või muudele 
lisaainetele või nende puudumisele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid, 
eksitavad värvid või lisatud materjal, nagu 
mis tahes kleebised, lahtikraabitavad 
elemendid ja ümbrised või elemendid, mis 
matkivad tubakatoote enda kuju. Alla 7,5 
millimeetrise läbimõõduga sigarette 
peetakse eksitavateks.

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid, 
eksitavad värvid või lisatud materjal, nagu 
mis tahes kleebised, lahtikraabitavad 
elemendid ja ümbrised.

Selgitus

Peenikeste sigarettide keelamisel oleks negatiivsed majanduslikud tagajärjed ja see tekitaks 
ebaproportsionaalselt suurt majanduskahju, mis ületaks oluliselt sellest saadava võimaliku 
kasu tervisele.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijapakendil võib ära märkida 
toote valmistamiseks kasutatud tubaka 
sordi ja/või toote päritoluriigi.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.

välja jäetud

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 
saab pärast esimest avamist korduvalt 
sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud 
kaaneklapi puhul. Sigaretipaki 
kaaneklapi avamisel peab murde- ehk 
liigendpind jääma pakendi tagaküljele.

2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 
saab pärast esimest avamist korduvalt 
sulgeda või kinni kleepida.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et määratleda üksikasjalikumad 
eeskirjad tarbijapakendite kuju ja suuruse 
reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on 
vaja terviseohu hoiatuste täielik nähtavus 
ja terviklikkuse tagamiseks enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel.

välja jäetud

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada kohustus kasutada 
muude tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul 
kas risttahukakujulisi või silindrilisi 
tarbijapakendeid, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

välja jäetud

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes
viie aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 
osutatud kuupäevale järgnevast 
kuupäevast.

10. Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes
kümne aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 
osutatud kuupäevale järgnevast 
kuupäevast.
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Selgitus

Vaata WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli 
tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta artikli 8 lõiget 3.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piirakse Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Liikmesriigid reguleerivad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piirakse Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete müük internetis

Selgitus

Tubakatoodete müügile internetis on raske jõustada ealisi piiranguid. Lisaks on probleeme 
ebaseadusliku internetireklaamiga ja kehtivatele õigusaktidele (nt tervisealaste hoiatuste 
osas) mittevastavusega. See julgustab noori suitsetama ja annab neile lihtsama juurdepääsu 
tubakatoodetele. Igasugune tubakatoodete internetimüük, mitte üksnes piiriülene müük, 
seetõttu tuleks keelata. Mõned liikmesriigid on seda juba teinud. ELi tasandi keeld aitaks 
seetõttu ühtlustada eeskirju ja hõlbustada nende jõustamist.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad sellistele Liikmesriigid keelavad oma territooriumil 
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jaemüügiettevõtetele, kellel on kavas 
pakkuda liidus asuvatele tarbijatele 
piiriülese kaugmüügi teenust, kohustuse 
registreerida ennast selle liikmesriigi 
pädevate asutuste juures, kus on nende 
asutamiskoht, ja selles liikmesriigis, kus 
asub tegelik või võimalik tarbija. 
Väljaspool liitu asutatud 
jaemüügiettevõtted peavad ennast 
registreerima selle liikmesriigi pädevate 
asutuste juures, kus asub tegelik või 
võimalik tarbija. Kõik jaemüügiettevõtted, 
kellel on kavas hakata pakkuma piiriülese 
kaugmüügi teenust, esitavad pädevale 
asutusele vähemalt järgmise teabe:

tubakatoodete müügi internetis.

a) ettevõtja nimi või ärinimi ning 
tegevuskoha alaline aadress, kust 
tubakatooteid tarnitakse;
b) kuupäev, millal hakatakse avalikkusele 
infoühiskonna teenuste kaudu pakkuma 
tubakatoodete piiriülest kaugmüüki; 
c) sel eesmärgil kasutatav veebisait või 
veebisaidid ja kogu kõnealuse veebisaidi 
tuvastamiseks vajalik teave.
2. Liikmesriigi pädevad asutused 
avaldavad loetelu kõigist nende juures 
registreeritud jaemüügiettevõtetest 
kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
eeskirjade ja kaitseklauslitega. 
Jaemüügiettevõte võib hakata 
tubakatooteid turule viima 
kaugmüügiobjektina alles alates sellest 
hetkest, kui tema nimi on asjaomases 
liikmesriigis avaldatud.
3. Kui seda on vaja kooskõla tagamiseks 
ja jõustamise hõlbustamiseks, võib 
sihtliikmesriik nõuda, et jaemüügiettevõte 
määrab füüsilise isiku, kes vastutab 
tubakatoodete turustamiseelse 
kontrollimise eest ja samuti selle eest, et 
tarbijani jõudvad tubakatooted vastavad 
käesoleva direktiivi kohaselt 
sihtliikmesriigis vastuvõetud siseriiklikele 
õigusnormidele.
4. Kaugmüügiga tegeleval 
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jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 
sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 
Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele 
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.
5. Tarbija isikuandmeid töödeldakse 
ainult kooskõlas direktiiviga 95/46EÜ ja 
neid ei avaldata tubakatoodete toojatele 
või samasse äriühingute kontserni 
kuuluvatele äriühingutele ega 
kolmandatele isikutele. Isikuandmeid ei 
kasutata ega edastada muul eesmärgil kui 
ainult tegeliku ostu eesmärgil. Kõnealust 
nõuet kohaldatakse ka siis kui 
jaemüügiettevõte on osa tubakatoote 
tootja ettevõttest.

Selgitus

Tubakatoodete müügile internetis on raske jõustada ealisi piiranguid. Lisaks on probleeme 
ebaseadusliku internetireklaamiga ja kehtivatele õigusaktidele (nt tervisealaste hoiatuste 
osas) mittevastavusega. See julgustab noori suitsetama ja annab neile lihtsama juurdepääsu 
tubakatoodetele. Igasugune tubakatoodete internetimüük, mitte üksnes piiriülene müük, 
seetõttu tuleks keelata. Mõned liikmesriigid on seda juba teinud. ELi tasandi keeld aitaks 
seetõttu ühtlustada eeskirju ja hõlbustada nende jõustamist.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid keelustavad oma 
territooriumil tasuta või soodushinnaga 
tubakatoodete levitamise ning uute, 
suletud tubakatoote pakkide vahetamise 
juba avatud pakkide vastu, olenemata 
selleks kasutatavatest kanalitest.
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Selgitus

Kampaaniaskeemid, kus jagatakse tasuta sigaretipakke või vahetatakse uusi sigaretipakke 
juba avatud pakkide vastu, on suunatud noortele ja on seega õigustamatud.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad teatavad liikmesriigi 
pädevatele asutustele kõikidest uudsetest 
tubakatoodetest, mida neil on kavas 
asjaomases liikmesriigis turule viia. Teade 
tuleb edastada elektrooniliselt kuus kuud 
enne kavandatavat turuleviimist ja sellele 
tuleb lisada üksikasjalik asjaomase toote 
kirjeldus ja artikli 5 kohane teave 
koostisosade ning eralduvate ainete kohta.
Uudsest tubakatootest teatavad tootjad ja 
importijad esitavad pädevatele asutustele 
veel järgmise teabe:

1. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad teatavad liikmesriigi 
pädevatele asutustele kõikidest uudsetest 
tubakatoodetest, mida neil on kavas 
asjaomases liikmesriigis turule viia ja mille 
kohta nad arvessevõetavate teaduslike 
tõendite alusel kavatsevad väita, et need 
on vähem kahjulikud või kujutavad 
väiksemat ohtu kui tavalised 
tubakatooted. Teade tuleb edastada 
elektrooniliselt kuus kuud enne 
kavandatavat turuleviimist ja sellele tuleb 
lisada üksikasjalik asjaomase toote 
kirjeldus ja artikli 5 kohane teave 
koostisosade ning eralduvate ainete kohta.
Uudsest tubakatootest teatavad tootjad ja 
importijad esitavad pädevatele asutustele 
veel järgmise teabe:

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib 
turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ 
kohaselt antud loa alusel, on järgmised:

Nikotiinisisaldusega tooteid võib turule 
viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt 
antud loa alusel.

(a) tooted, mille nikotiinisisaldus on üle 2 
mg ühiku kohta,
(b) tooted, mille nikotiinikontsentratsioon 
on üle 4 mg/ml, 
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(c) tooted, mille eesmärgipärase 
kasutamise tulemusel on nikotiini 
kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas 
keskmiselt üle 4 ng/ml.
2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid, 
mis on antud nikotiinisisaldusega 
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.
3. Sellise nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud 
piirmäärasid, peab olema kantud 
järgmine terviseohu hoiatus:
„See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.”
4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:
(a) trükitud tarbijapakendi ja iga 
välispakendi kahele kõige suuremale 
pinnale,
(b) katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

Selgitus

Nikotiinisisaldusega tooted – välja arvatud tubakatooted – tuleks nikotiinisisaldusest 
olenemata liigitada ravimiteks. Komisjoni ettepaneku artikkel 18 ei edendada tervise kaitse 
kõrge taseme tagamist ning rikub ELi toimimise lepingu artikli 168 lõiget 7. Artikkel 18 
sellisel kujul, nagu komisjon seda kavandab, kujutab endast teatavates liikmesriikides juba 
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kehtestatud õigussätetega võrreldes tagasiminekut.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Terviseohu hoiatus peab vastama artikli 
10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. See peab 
katma vähemalt 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

3. Terviseohu hoiatus peab vastama artikli 
10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. See peab 
katma vähemalt 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on rohkem kui kaks ametlikku 
keelt.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 
ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 
lõigetes 2 ja 5 osutatud volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
määramata ajaks alates [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

2. Artikli 6 lõikes 10 ja artikli 14 lõikes 9 
osutatud volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile viieks 
aastaks alates [Office of Publications:
please insert the date of the entry into force 
of this Directive].

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
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artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 
ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 
ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 
lõigetes 2 ja 5 osutatud volituse igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

artikli 6 lõike 10 ja artikli 14 lõike 9 lõpus
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 
ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 
lõigetes 2 ja 5 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

5. Artikli 6 lõike 10 ja artikli 14 lõike 9
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandes toob komisjon eelkõige esile 
tegurid, mida tuleks uuesti kontrollida või 
arendada, pidades silmas teaduslike ja 
tehniliste teadmiste ning asjaomaseid 
tooteid käsitlevate rahvusvaheliselt 
kokkulepitud eeskirjade ja standardite 
arengut, ning pöörab erilist tähelepanu:

Aruandes toob komisjon eelkõige esile 
tegurid, mida tuleks uuesti kontrollida või 
arendada, pidades silmas teaduslike ja 
tehniliste teadmiste ning asjaomaseid 
tooteid käsitlevate rahvusvaheliselt 
kokkulepitud eeskirjade ja standardite 
arengut, aga ka direktiivi kohaldamise 
sotsiaal-majanduslikku mõju ning pöörab 
erilist tähelepanu:

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c а) mõjule tootmisele ja tööhõivele 
tubakasektoris, pöörates eritähelepanu 
väikestele ja keskmise suurusega 
tubakakasvatajatele;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) direktiivi võimalikule mõjule 
Euroopa tubakakasvatusele.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei keela ega piira selliste 1. Liikmesriigid ei keela ega piira selliste 
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tubaka- või seonduvate toodete importi, 
müüki või tarbimist, mis on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

tubaka- või seonduvate toodete importi, 
müüki või tarbimist, mis on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga. Samal ajal tuleb 
võtta meetmeid, et piirata selliste 
tubakatoodete importi, sh kolmandatest 
riikidest, mis ei ole kooskõlas käesoleva 
direktiiviga.
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