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Muudatusettepanek 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 376
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Kõik selle direktiivi otsused on suure poliitilise tähtsusega. Mis tahes muudatused tuleb sisse 
viia seadusandliku tavamenetlusega.

Muudatusettepanek 377
Milan Cabrnoch

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 

välja jäetud



AM\935757ET.doc 5/68 PE510.714v01-00

ET

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.

Or. cs

Muudatusettepanek 378
Sergej Kozlík

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 

välja jäetud
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sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Eleni Theocharous

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 380
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
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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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte sisaldab direktiivi olemuslikke elemente ja seetõttu ei peaks sellega seotud otsustusõigust 
delegeerima komisjonile.

Muudatusettepanek 381
Erik Bánki

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Komisjon saaks direktiivi ühepoolselt ja täielikult muuta, kui teda volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte maksimaalsete sisalduste kohta ning seetõttu peaksid mis tahes 
edasised otsused maksimaalsete sisalduste muutmise kohta läbima ühise otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 382
Martin Callanan

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, 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõige 3 sisaldab direktiivi olemuslikke elemente ning seetõttu ei kuulu see 
delegeeritud õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 383
Christel Schaldemose

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 

välja jäetud
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tubakatoodete mürgisust ja 
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. da

Muudatusettepanek 384
Holger Krahmer

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.

Or. de

Selgitus

Tubakatoodetest eralduvate ainete maksimaalsete sisalduste kehtestamine on direktiivi oluline 
element ja selle peaksid seetõttu kehtestama mõlemad kaasseadusandjad ja mitte komisjon 



AM\935757ET.doc 11/68 PE510.714v01-00

ET

delegeeritud õigusaktide alusel. 

Muudatusettepanek 385
Renate Sommer

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.

Or. de

Muudatusettepanek 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
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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.

Or. it

Selgitus

Direktiivi oluliste aspektide puhul tuleb eelistada seadusandlikku tavamenetlust.

Muudatusettepanek 387
Ewald Stadler

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 

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.
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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.

Or. de

Muudatusettepanek 388
Andrés Perelló Rodríguez

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 

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.
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toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. es

Selgitus

Eralduvate ainete maksimaalse sisalduse kohandamist ei saa pidada pelgalt tehniliseks 
aspektiks, mille saab lahendada delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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.

(Lõige on suurema selguse huvides jagatud 
kaheks: lõikeks 3 ja 3 a.)
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Or. it

Muudatusettepanek 390
Georgios Koumoutsakos

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, kui need on 
kättesaadavad, ning teaduslikke tõendeid ja 
liikmesriikide teatatud maksimaalseid 
sisaldusi, kohaldatakse seadusandlikku 
tavamenetlust, 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.

Or. el

Selgitus

Kirjeldatud maksimaalseid sisaldusi tuleb kohandada vastavalt seadusandlikule 
tavamenetlusele ning mitte komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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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 ning teaduslikke 
tõendeid ja liikmesriikide teatatud 
maksimaalseid sisaldusi, võib komisjon 
teha ettepaneku 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.

Or. es

Selgitus

Tahetakse vältida, et komisjon ja liikmesriigid võiksid muuta maksimaalseid tõrva-, nikotiini-
ja süsinikmonooksiidisisaldusi ning muude eralduvate aine tasemeid delegeeritud õigusaktide 
abil, arvestamata Euroopa Parlamendiga. Nende tasemete oluline muutmine võib kahjustada 
tubakakasvatust, eriti nikotiini osas, mida Burley tubakas sisaldab suuremal määral.

Muudatusettepanek 392
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
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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.

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; 
komisjon peab alati märkima objektiivsete 
andmete allika, mille alusel ta need 
otsused teeb.

Or. es

Muudatusettepanek 393
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kehtestab piirnormid 
sigarettidest eralduvatele muudele 
ainetele ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvatele ainetele, mis 
mõjuvad kahjulikult või 
sõltuvusttekitavalt, võttes arvesse 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, kui need on kättesaadavad, 
ning teaduslikke tõendeid. Komisjon 
tagab ka registreerimismeetodite 
arendamise nende piinormide järgimise 
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kohta. Liikmesriigid võivad kehtestada ka 
muud piirnormid kui komisjoni 
kehtestatud piirnormid juhul, kui need 
kaitsevad tarbijate tervist veelgi.

Or. da

Selgitus

Erinevate eralduvate ainete alaste teadmiste ja standardite väljatöötamine ei ole eriti kaugele 
arenenud ja erinevad liikmesriigid ei ole sageli võimelised välja töötama selliseid teaduslikke 
tõendeid piirnormide kehtestamise suhtes. Lisaks sellele on tavaliselt piirnormid Euroopa 
Liidus ühtlustatud. Kuna muude tubakatoodete kui sigarettide suhtes ei eksisteeri 
samasuguseid piirnorme, võib see asjaolu luua tarbijate seas eksliku arusaama, et muud 
tubakatooted ei ole niivõrd kahjulikud.

Muudatusettepanek 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et kohandada lõikes 3 
osutatud sisaldusi
a) rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standarditega, kui need on olemas, või
b) kui teaduslikud andmed tõestavad, et 
need suurendavad tunduvalt 
tubakatoodete mürgistust või 
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud tõrva-, nikotiini-, 
süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. it

Selgitus

Lõige on suurema selguse huvides jagatud kaheks: lõikeks 3 ja 3 a, teine osa on 
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ümbersõnastatud.

Muudatusettepanek 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmiseks 
kasutatakse tõrva puhul ISO standardit 
4387, nikotiini puhul ISO standardit 
10315 ja süsinikmonooksiidi puhul ISO 
standardit 8454.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 396
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatootjate esitatud tulemusi peavad 
korrapäraselt kontrollima sõltumatud 
katselaborid, keda jälgivad liikmesriikide 
pädevad asutused.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku ajendiks on Euroopa kardioloogiaühingu kirjalik seisukoht.

Muudatusettepanek 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon palub ISO-l välja töötada 
standardi poloonium 210 sisalduse 
mõõtmiseks tubakas.

Or. en

Selgitus

On juba olemas ISO standard mõõtmaks poloonium 210 aktiivsust vees (ISO 13161:2011). 
Selle standardi põhjal peaks olema võimalik arendada välja standard poloonium 2010 
sisalduse hindamiseks tubakas. Komisjon peaks paluma ISO-l selline standard välja töötada.

Muudatusettepanek 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud mõõtmisi teevad või 
kontrollivad liikmesriikide pädevate 
asutuste järelevalve all kõnealuste asutuste 
poolt heakskiidetud katselaborid.

Lõikes 1 nimetatud mõõtmisi teevad või 
kontrollivad liikmesriikide pädevate 
asutuste järelevalve all kõnealuste asutuste 
poolt heakskiidetud sõltumatud
katselaborid.

Or. ro

Muudatusettepanek 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saadavad komisjonile 
heakskiidetud laborite loetelu, täpsustades 
heakskiitmise kriteeriumid ja 
järelevalvemeetodid, ning ajakohastavad 
seda mis tahes muudatuste korral. 
Komisjon teeb liikmesriikide saadetud 
heakskiidetud laborite loetelu 

välja jäetud
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avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saadavad komisjonile 
heakskiidetud laborite loetelu, täpsustades 
heakskiitmise kriteeriumid ja 
järelevalvemeetodid, ning ajakohastavad 
seda mis tahes muudatuste korral. 
Komisjon teeb liikmesriikide saadetud 
heakskiidetud laborite loetelu avalikkusele 
kättesaadavaks. 

Liikmesriigid saadavad komisjonile 
heakskiidetud laborite loetelu, täpsustades 
heakskiitmise kriteeriumid, laborite 
majanduslikud sidemed ja 
järelevalvemeetodid, ning ajakohastavad 
seda mis tahes muudatuste korral. 
Liikmesriigid tagavad laborite 
sõltumatuse tõestamise. Kui komisjon 
soovib, viiakse läbi täiendavaid laborite 
kontrolle ning labori võimalik 
ebasobilikuks tunnistamine jääb 
komisjoni otsustada. Komisjon teeb 
liikmesriikide saadetud heakskiidetud 
laborite loetelu avalikkusele 
kättesaadavaks. 

Or. da

Muudatusettepanek 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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 

välja jäetud
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standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Gaston Franco

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik selle direktiivi otsused on suure poliitilise tähtsusega. Mis tahes muudatused tuleb sisse 
viia seadusandliku tavamenetlusega.

Muudatusettepanek 403
Milan Cabrnoch

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.

välja jäetud

Or. cs
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Muudatusettepanek 404
Holger Krahmer

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Pädevuste üleandmine on vastuolus mitte üksnes subsidiaarsuse põhimõtte ja mis tahes 
õigusliku alusega, vaid ka aluslepingus kindlaks määratud delegeeritud õigusaktide (ELi 
toimimise lepingu artikkel 290) ja rakendusõigusaktide (ELi toimimise lepingu artikkel 291) 
kasutamisjuhistega. 

Muudatusettepanek 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 osutatud 
maksimaalseid eralduvate ainete 
sisaldusi, võttes arvesse teaduse arengut ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.

Or. es
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Selgitus

Tahetakse vältida, et komisjon ja liikmesriigid võiksid muuta maksimaalseid tõrva-, nikotiini-
ja süsinikmonooksiidisisaldusi ning muude eralduvate aine tasemeid delegeeritud õigusaktide 
abil, arvestamata Euroopa Parlamendiga. Nende tasemete oluline muutmine võib kahjustada 
tubakakasvatust, eriti nikotiini osas, mida Burley tubakas sisaldab suuremal määral.

Muudatusettepanek 406
Georgios Koumoutsakos

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. Seadusandlikule tavamenetlusele 
vastavalt tuleb kohandada maksimaalset 
tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisaldust, võttes arvesse 
teaduse ja tehnika arengut ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.

Or. el

Selgitus

Tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmismeetodeid tuleb kohandada 
seadusandlikku tavamenetlust järgides ning mitte komisjoni delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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 

välja jäetud



AM\935757ET.doc 25/68 PE510.714v01-00

ET

ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kehtestada ja 
kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Gaston Franco

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

Or. en

Selgitus

Kõik selle direktiivi otsused on suure poliitilise tähtsusega. Mis tahes muudatused tuleb sisse 
viia seadusandliku tavamenetlusega.

Muudatusettepanek 409
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4
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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

Or. cs

Muudatusettepanek 410
Holger Krahmer

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

Or. de

Selgitus

Pädevuste üleandmine on vastuolus mitte üksnes subsidiaarsuse põhimõtte ja mis tahes 
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õigusliku alusega, vaid ka aluslepingus kindlaks määratud delegeeritud õigusaktide (ELi 
toimimise lepingu artikkel 290) ja rakendusõigusaktide (ELi toimimise lepingu artikkel 291) 
kasutamisjuhistega.

Muudatusettepanek 411
Christel Schaldemose

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

Or. da

Muudatusettepanek 412
Georgios Koumoutsakos

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 

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 
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ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kehtestada ja 
kohandada.

ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb mõõtmismeetodeid 
kehtestada ja kohandada vastavalt 
seadusandlikule tavamenetlusele.

Or. el

Selgitus

Mõõtmismeetodeid tuleb kehtestada ja kohandada seadusandlikku tavamenetlust kohaldades 
ning mitte komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad 
sigarettidest eralduvate muude 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.

Or. it

Selgitus

Lõige on suurema selguse huvides jagatud kaheks: lõikeks 4 ja 4 a.
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Muudatusettepanek 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad 
sigarettidest eralduvate muude ainete puhul 
ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvate ainete puhul ning 
e-sigarettidest eralduvate aurude 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.

Or. en

Selgitus

Kasutusel peaksid olema ühtsed meetodid, kuidas mõõta e-sigarettidest eralduvate aurude 
sisaldust. 

Muudatusettepanek 415
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab uute standardsete 
mõõtmismeetodite arendamise, mis võtab 
arvesse juba olemasolevaid meetodeid 
nikotiini-, tõrva- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmiseks 
sigarettides, meetodeid muude eralduvate 
ainete mõõtmiseks kui nikotiin, tõrv ja 
süsinikmonoksiid, ning meetodeid 
muudest tubakatoodetest eralduvate 
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ainete mõõtmiseks. Nende meetodite abil 
peaks olema reaalselt võimalik mõõta 
nende ainete kahjulikkust ja seotust 
suitsetamisest tulenevate haigustega. 
Liikmesriigid peaksid vähemalt 
rakendama komisjoni esitatud 
standardseid mõõtmismeetodeid.

Or. da

Selgitus

Erinevad liikmesriigid ei ole sageli võimelised läbi viima uute standardsete mõõtmismeetodite 
väljatöötamist.

Muudatusettepanek 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
mõõtmismeetoditest, mida rakendatakse 
muudest tubakatoodetest kui sigarettidest 
eralduvate ainete puhul, kui neid 
kasutatakse. 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 
kehtestada ühenduse tasandil kasutatavad 
mõõtmismeetodid.

Or. it

(Vt direktiivi 2001/37/EÜ põhjendus 31.)

Muudatusettepanek 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teatavad pädevatele asutustele ka 
asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 
või muudetud tubakatoote turuleviimist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 418
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teatavad pädevatele asutustele ka 
asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 
või muudetud tubakatoote turuleviimist.

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele igal aastal 
tootemarkide ja tüüpide kaupa loetelu 
tubakatoodete tootmisel kasutatud 
koostisosade ja nende koguste kohta ning 
eralduvad ained.

Or. de

Selgitus

Uute või muudetud tubakatoodete suhtes kohaldatava eelneva loa menetlusega tahab 
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komisjon lisada õigusraamistikku Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise 
leviku vähendamise raamkonventsiooni osaliste mittesiduvate suuniste artiklites 9 ja 10 
esitatud nõuded, jättes siiski kehtestamata selged nõuded edastatavate andmete tehniliste 
üksikasjade ja nende tulevase kasutamise kohta. Praktiliseks kasutamiseks sobimatu andmete 
edastamise asemel iga kord, kui toodet muudetakse, soovitatakse iga-aastast teatamist.

Muudatusettepanek 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teatavad pädevatele asutustele ka 
asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 
või muudetud tubakatoote turuleviimist.

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
kontrollivad ja teatavad liikmesriikide 
pädevatele asutustele kahjulike ja 
potentsiaalselt kahjulike koostisainete 
kogused vastavalt I a lisas esitatud 
loetelule. Artiklis 25 esitatud 
üleminekutähtaegadeks on tootjad või 
importijad kohustatud esialgu kontrollima 
ja teatama I b lisas esitatud lühendatud 
loetelus välja toodud koostisainete 
kogused.
Tootjad või importijad teavitavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi 
ka siis, kui toote koostist on muudetud nii, 
et see muudab käesoleva artikli kohaselt 
esitatud teavet. Käesoleva artikliga nõutav 
teave esitatakse enne uue või muudetud 
tubakatoote turuleviimist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb USA veterinaar- ja toiduameti 2012. aasta märtsis koostatud 
suunisdokumendil tööstusharule ohtlike ja potentsiaalselt ohtlike koostisainete alase teabe 
edastamise ajakava ja meetodi kohta.
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Muudatusettepanek 420
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teatavad pädevatele asutustele ka 
asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 
või muudetud tubakatoote turuleviimist.

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad edastaksid igal aastal
riigi pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teavitavad asjaomaste liikmesriikide 
pädevaid asutusi ka siis, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 
või muudetud tubakatoote turuleviimist.

Or. cs

Muudatusettepanek 421
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teatavad pädevatele asutustele ka 
asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete, 
nikotiinisisaldusega toodete ning taimsete 
suitsetatavate toodete tootjad ja importijad 
esitaksid riigi pädevatele asutustele 
tootemarkide ja tüüpide kaupa loetelu 
tubakatoodete tootmisel kasutatud 
koostisosade ja nende koguste kohta ning 
eralduvad ained ja nende sisalduse. Tootjad 
või importijad teavitavad asjaomaste 
liikmesriikide pädevaid asutusi ka siis, kui 
toote koostist on muudetud nii, et see 
muudab käesoleva artikli kohaselt esitatud 
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või muudetud tubakatoote turuleviimist. teavet. Käesoleva artikliga nõutav teave 
esitatakse enne uue või muudetud 
tubakatoote turuleviimist.

Or. el

Selgitus

Kõigi tarbijate tõhusama tervisekaitse tagamiseks ning teatud toodete teistest erineva 
kohtlemise vältimiseks peavad ühesugused sätted kehtima ka nikotiinisisaldusega toodetele ja 
taimsetele suitsetatavatele toodetele.

Muudatusettepanek 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid uurivad tubakatoodete 
koostisosi eelkõige seoses vajadusega 
võtta meetmeid määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH-määrus) ja määruse 
(EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus) 
raames. Kõnealuste uuringute alusel ja 
ettevaatusprintsiipi arvesse võttes 
edastavad liikmesriigid Kemikaaliametile 
eelkõige vastavalt määruse (EÜ) 
1907/2006 artikli 59 lõikele 3 ja artikli 69 
lõikele 4 ning määruse (EÜ) 1272/2008 
artikli 37 lõikele 1 teaduslikud andmed. 
Liikmesriigid annavad komisjonile 
korrapäraselt aru selle kohta, milliseid 
meetmeid nad on tubakatoodete koostisosi 
silmas pidades uurinud ja milliseid 
meetmeid nad on selle alusel vajaduse 
korral võtnud. Komisjon avaldab iga 
kolme aasta järel aruande liikmesriikide 
kõnealuse ülesande täitmise kohta.

Or. de

Selgitus

Tubakatoodete koostisosi (kaasa arvatud tubakalehed) tuleks esmajoones uurida seisukohast, 
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kas vastavalt REACH-määrusele ja CLP-määrusele on vaja võtta riskijuhtimismeetmeid. 
Liikmesriigid peaksid vajaduse korral välja töötama dokumendid/ettepanekud ja edastama 
need ettenähtud menetluste raames Kemikaaliametile (eelkõige eesmärgiga lisada aine 
kandidaatainete loetellu ja hiljem lubatud ainete loetellu või kehtestada kogu ELis kehtivad 
piirangud).

Muudatusettepanek 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellele loetelule lisatakse põhjendus 
asjaomaste koostisosade kasutamise kohta 
kõnealustes tubakatoodetes. Loetelu peab 
sisaldama teavet koostisosade staatuse 
kohta, sealhulgas nende registreerimise 
kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH), ning nende klassifikatsiooni 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määrusele 1272/2008, mis käsitleb ainete 
ja segude klassifitseerimist, märgistamist 
ja pakendamist. Kõnealusele loetelule 
lisatakse samuti importijale või tootjale 
kättesaadavad toksikoloogilised andmed, 
mis käsitlevad kõnealuseid koostisosi 
vastavalt vajadusele kas põletatud või 
põletamata kujul ning viitavad eelkõige 
nende mõjule tarbijate tervisele, võttes 
muu hulgas arvesse nende 
sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu 
koostatakse tootes sisalduva iga 
koostisosa kaalu põhjal kahanevas 
järjekorras. Muude eralduvate ainete kui 
tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi ja 
artikli 4 lõikes 4 osutatud eralduvate 
ainete puhul teatavad tootjad ja 
importijad, milliseid mõõtmismeetodeid 
kasutati. Liikmesriigid võivad tootjatelt 

välja jäetud
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või importijatelt nõuda ka muude testide 
tegemist, kui nii on otsustanud pädevad 
riiklikud asutused, et hinnata ainete mõju 
tervisele, muuhulgas nende 
sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellele loetelule lisatakse põhjendus 
asjaomaste koostisosade kasutamise kohta 
kõnealustes tubakatoodetes. Loetelu peab 
sisaldama teavet koostisosade staatuse 
kohta, sealhulgas nende registreerimise 
kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH), ning nende klassifikatsiooni 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määrusele 1272/2008, mis käsitleb ainete 
ja segude klassifitseerimist, märgistamist 
ja pakendamist. Kõnealusele loetelule 
lisatakse samuti importijale või tootjale 
kättesaadavad toksikoloogilised andmed, 
mis käsitlevad kõnealuseid koostisosi 
vastavalt vajadusele kas põletatud või 
põletamata kujul ning viitavad eelkõige 
nende mõjule tarbijate tervisele, võttes 
muu hulgas arvesse nende 
sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu 
koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa 
kaalu põhjal kahanevas järjekorras. Muude 
eralduvate ainete kui tõrva, nikotiini ja 
süsinikmonooksiidi ja artikli 4 lõikes 4 
osutatud eralduvate ainete puhul teatavad 
tootjad ja importijad, milliseid 

Sellele loetelule lisatakse põhjendus 
asjaomaste koostisosade kasutamise kohta 
kõnealustes tubakatoodetes. Kõnealusele 
loetelule lisatakse samuti importijale või 
tootjale kättesaadavad toksikoloogilised 
andmed, mis käsitlevad tubakatoote 
kõnealuseid koostisosi vastavalt vajadusele 
kas põletatud või põletamata kujul ning 
viitavad eelkõige nende mõjule tarbijate 
tervisele, võttes muu hulgas arvesse nende 
sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu 
koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa 
kaalu põhjal kahanevas järjekorras. Muude 
sigarettidest eralduvate ainete kui tõrva, 
nikotiini ja süsinikmonooksiidi ja artikli 4 
lõikes 4 osutatud eralduvate ainete puhul 
teatavad tootjad ja importijad, milliseid 
mõõtmismeetodeid kasutati.
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mõõtmismeetodeid kasutati. Liikmesriigid 
võivad tootjatelt või importijatelt nõuda ka 
muude testide tegemist, kui nii on 
otsustanud pädevad riiklikud asutused, et 
hinnata ainete mõju tervisele, muuhulgas 
nende sõltuvusttekitavat toimet ja 
mürgisust.

Or. de

Selgitus

Aine vastavalt REACH-määrusele registreerimise äramärkimine ja liigitamine vastavalt 
määrusele nr 1272/2008 ei anna tubaka lõpptoote mürgisuse hindamise seisukohast 
täiendavat lisandväärtust. Ilma selgelt ühtlustamata, reguleeritud ja teadusliku raamistikuta 
ei ole võimalik pakkuda liikmesriikidele võimalust kasutada teisi sõltuvusttekitava toime ja 
mürgisuse testimise meetodeid.

Muudatusettepanek 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellele loetelule lisatakse põhjendus 
asjaomaste koostisosade kasutamise kohta 
kõnealustes tubakatoodetes. Loetelu peab 
sisaldama teavet koostisosade staatuse 
kohta, sealhulgas nende registreerimise 
kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH), ning 
nende klassifikatsiooni vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määrusele 1272/2008, mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist. Kõnealusele 
loetelule lisatakse samuti importijale või 
tootjale kättesaadavad toksikoloogilised 
andmed, mis käsitlevad kõnealuseid 
koostisosi vastavalt vajadusele kas 
põletatud või põletamata kujul ning 

Sellele loetelule lisatakse põhjendus 
asjaomaste koostisosade kasutamise kohta 
kõnealustes tubakatoodetes. Loetelu peab 
sisaldama teavet koostisosade staatuse 
kohta, sealhulgas nende registreerimise 
kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH), ning 
nende klassifikatsiooni vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määrusele 1272/2008, mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist. Kõnealusele 
loetelule lisatakse samuti importijale või 
tootjale kättesaadavad toksikoloogilised 
andmed, mis käsitlevad kõnealuseid 
koostisosi vastavalt vajadusele kas 
põletatud või põletamata kujul ning 
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viitavad eelkõige nende mõjule tarbijate 
tervisele, võttes muu hulgas arvesse nende 
sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu 
koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa 
kaalu põhjal kahanevas järjekorras. Muude 
eralduvate ainete kui tõrva, nikotiini ja 
süsinikmonooksiidi ja artikli 4 lõikes 4 
osutatud eralduvate ainete puhul teatavad 
tootjad ja importijad, milliseid 
mõõtmismeetodeid kasutati. Liikmesriigid 
võivad tootjatelt või importijatelt nõuda ka 
muude testide tegemist, kui nii on 
otsustanud pädevad riiklikud asutused, et 
hinnata ainete mõju tervisele, muuhulgas
nende sõltuvusttekitavat toimet ja 
mürgisust.

viitavad eelkõige nende mõjule tarbijate 
tervisele, võttes muu hulgas arvesse nende 
sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu 
koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa 
kaalu põhjal kahanevas järjekorras. 
Tubakatoodete tootjad ja importijad 
peavad edastama koostisosade loetelu 
ning kõik eespool nimetatud lisatavad 
andmed ühe aasta jooksul alates 
käesoleva direktiivi jõustumisest. 
Liikmesriigid algatavad karistusmeetmed 
tubakatoodete tootjate ja importijate 
suhtes, kes ei edasta loetelu ja lisatavaid 
andmeid õigel ajal. Muude eralduvate 
ainete kui tõrva, nikotiini ja 
süsinikmonooksiidi ja artikli 4 lõikes 4 
osutatud eralduvate ainete puhul teatavad 
tootjad ja importijad, milliseid 
mõõtmismeetodeid kasutati. Liikmesriigid 
võivad tootjatelt või importijatelt nõuda ka 
muude testide tegemist, kui nii on 
otsustanud pädevad riiklikud asutused, et 
hinnata ainete mõju tervisele, muu hulgas
nende sõltuvusttekitavat toimet ja 
mürgisust.

Or. de

Selgitus

Selleks et tubakatoodete tootjad ei saaks loetelu esitamisega lõputult venitada, tuleks 
kehtestada tähtaeg. Tähtajast mittekinnipidamise korral peab liikmesriikidel olema võimalus 
kehtestada karistusi.

Muudatusettepanek 426
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid avaldavad kooskõlas 
lõikega 1 esitatud teabe selleks ettenähtud
veebisaidil, mis on üldsusele kättesaadav. 
Seejuures võtavad liikmesriigid 

2. Liikmesriigid avaldavad kooskõlas 
lõikega 1 esitatud teabe veebisaidil, mis on 
üldsusele kättesaadav. Seejuures võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
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nõuetekohaselt arvesse vajadust kaitsta 
teavet, mida peetakse ärisaladuseks.

vajadust kaitsta teavet, mida peetakse 
ärisaladuseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 427
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid avaldavad kooskõlas 
lõikega 1 esitatud teabe selleks ettenähtud
veebisaidil, mis on üldsusele kättesaadav. 
Seejuures võtavad liikmesriigid 
nõuetekohaselt arvesse vajadust kaitsta 
teavet, mida peetakse ärisaladuseks.

2. Liikmesriigid avaldavad kooskõlas 
lõikega 1 esitatud teabe veebisaidil, mis on 
üldsusele kättesaadav. Seejuures võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
vajadust kaitsta teavet, mida peetakse 
ärisaladuseks.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek selgitab, et piisab avalikult kättesaadavast veebilehest ning 
liikmesriikidel ei ole vaja selleks luua uut eraldiseisvat veebilehte.

Muudatusettepanek 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sätestab rakendusaktides 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamise ja 
avaldamise vormi ning ajakohastab seda 
vajaduse korral. Need rakendusaktid tuleb 
vastu võtta kooskõlas artiklis 21 osutatud 
uurimismenetlusega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sätestab rakendusaktides 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamise ja 
avaldamise vormi ning ajakohastab seda 
vajaduse korral. Need rakendusaktid tuleb 
vastu võtta kooskõlas artiklis 21 osutatud 
uurimismenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 430
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt, et nad esitaksid neile 
kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis 
käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, 
sealhulgas noorte eelistusi seoses 
koostisosade ja eralduvate ainetega. 
Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt veel, et nad esitaksid igal 
aastal iga liikmesriigi kohta 
müügikogused (ühikutes või 
kilogrammides) toodete lõikes alates 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese täieliku kalendriaasta 
möödumisest. Liikmesriigid esitavad 
müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 
usaldusväärsed ja täielikud.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Teabe edasine kasutamine jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt, et nad esitaksid neile 
kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis 
käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, 
sealhulgas noorte eelistusi seoses 
koostisosade ja eralduvate ainetega. 
Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt veel, et nad esitaksid igal 
aastal iga liikmesriigi kohta 
müügikogused (ühikutes või 
kilogrammides) toodete lõikes alates 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese täieliku kalendriaasta 
möödumisest. Liikmesriigid esitavad 
müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 
usaldusväärsed ja täielikud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 432
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
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importijatelt, et nad esitaksid neile 
kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis 
käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, 
sealhulgas noorte eelistusi seoses 
koostisosade ja eralduvate ainetega. 
Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt veel, et nad esitaksid igal 
aastal iga liikmesriigi kohta müügikogused 
(ühikutes või kilogrammides) toodete 
lõikes alates käesoleva direktiivi 
jõustumisele järgneva esimese täieliku 
kalendriaasta möödumisest. Liikmesriigid 
esitavad müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 
usaldusväärsed ja täielikud.

importijatelt, et nad esitaksid igal aastal iga 
liikmesriigi kohta müügikogused (ühikutes 
või kilogrammides) toodete lõikes alates 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese täieliku kalendriaasta 
möödumisest. Liikmesriigid esitavad 
müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 
usaldusväärsed ja täielikud. Liikmesriigid 
võivad samuti nõuda tootjatelt 
operatiivseid kokkuvõtteid turu-
uuringutest, mida tootjad teevad uute 
toodete turuleviimiseks ning milles on 
märgitud sihttasemed, mille poole tootjad 
püüdlevad, ja ärilised eesmärgid, mida 
nad püüavad täita, eriti noortega seoses. 

Or. es

Muudatusettepanek 433
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt, et nad esitaksid neile 
kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis 
käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, 
sealhulgas noorte eelistusi seoses 
koostisosade ja eralduvate ainetega. 
Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt veel, et nad esitaksid igal 
aastal iga liikmesriigi kohta müügikogused 
(ühikutes või kilogrammides) toodete 
lõikes alates käesoleva direktiivi 
jõustumisele järgneva esimese täieliku 
kalendriaasta möödumisest. Liikmesriigid 
esitavad müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 

4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt, et nad esitaksid neile 
kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis 
käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, 
sealhulgas noorte eelistusi seoses 
koostisosade ja eralduvate ainetega. 
Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt veel, et nad esitaksid igal 
aastal iga liikmesriigi kohta müügikogused 
(sigarettide arvuna või kilogrammides) 
toodete lõikes alates käesoleva direktiivi 
jõustumisele järgneva esimese täieliku 
kalendriaasta möödumisest. Liikmesriigid 
esitavad müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 
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usaldusväärsed ja täielikud. usaldusväärsed ja täielikud. Koostisosad 
tuleb määratleda kõigis liikmesriikides 
ühtlustatud viisil, selge ja liikmesriikidele 
ühtse loetelu alusel.

Or. fi

Muudatusettepanek 434
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt, et nad esitaksid neile 
kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis 
käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, 
sealhulgas noorte eelistusi seoses 
koostisosade ja eralduvate ainetega. 
Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt veel, et nad esitaksid igal 
aastal iga liikmesriigi kohta müügikogused 
(ühikutes või kilogrammides) toodete 
lõikes alates käesoleva direktiivi 
jõustumisele järgneva esimese täieliku 
kalendriaasta möödumisest. Liikmesriigid 
esitavad müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 
usaldusväärsed ja täielikud.

4. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt, et nad esitaksid neile 
kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis 
käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, 
sealhulgas noorte ja krooniliste 
laussuitsetajate eelistusi seoses 
koostisosade ja eralduvate ainetega. 
Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt veel, et nad esitaksid igal 
aastal iga liikmesriigi kohta müügikogused 
(sigarettide arvuna või kilogrammides) 
toodete lõikes alates käesoleva direktiivi 
jõustumisele järgneva esimese täieliku 
kalendriaasta möödumisest. Liikmesriigid 
esitavad müügi kohta vastavalt vajadusele 
alternatiivseid või lisaandmeid, et 
käesoleva lõike kohaselt nõutavad 
müügimahu andmed oleksid 
usaldusväärsed ja täielikud.

Or. el

Selgitus

Nimetatud uuringute osa peab puudutama lisaks noortele ka pikaajaliselt suitsetanuid.

Muudatusettepanek 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kogu teave, mida liikmesriigid 
käesoleva artikli kohaselt esitavad või 
mida neile esitatakse, tuleb edastada 
elektrooniliselt. Liikmesriigid hoiavad 
teavet elektroonilises vormis ja tagavad, et 
komisjonil on teabele igal ajal 
juurdepääs. Teistele liikmesriikidele tuleb 
anda juurdepääs teabele põhjendatud 
taotluse korral. Liikmesriigid ja komisjon 
tagavad, et ärisaladust ja muud 
konfidentsiaalset teavet käsitatakse 
konfidentsiaalsena.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kogu teave, mida liikmesriigid 
käesoleva artikli kohaselt esitavad või 
mida neile esitatakse, tuleb edastada 
elektrooniliselt. Liikmesriigid hoiavad 
teavet elektroonilises vormis ja tagavad, et 
komisjonil on teabele igal ajal 
juurdepääs. Teistele liikmesriikidele tuleb 
anda juurdepääs teabele põhjendatud 
taotluse korral. Liikmesriigid ja komisjon 
tagavad, et ärisaladust ja muud 
konfidentsiaalset teavet käsitatakse 
konfidentsiaalsena.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 437
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kogu teave, mida liikmesriigid 
käesoleva artikli kohaselt esitavad või mida 
neile esitatakse, tuleb edastada 
elektrooniliselt. Liikmesriigid hoiavad 
teavet elektroonilises vormis ja tagavad, et
komisjonil on teabele igal ajal 
juurdepääs. Teistele liikmesriikidele tuleb 
anda juurdepääs teabele põhjendatud 
taotluse korral. Liikmesriigid ja komisjon 
tagavad, et ärisaladust ja muud 
konfidentsiaalset teavet käsitatakse 
konfidentsiaalsena.

5. Kogu teave, mida liikmesriigid 
käesoleva artikli kohaselt esitavad või mida 
neile esitatakse, tuleb edastada 
elektrooniliselt. Liikmesriigid hoiavad 
teavet elektroonilises vormis. Komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele tuleb anda 
juurdepääs teabele. Liikmesriigid ja 
komisjon tagavad, et ärisaladust ja muud 
konfidentsiaalset teavet käsitatakse 
konfidentsiaalsena.

Or. cs

Muudatusettepanek 438
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustus edastada andmeid eralduvate 
ainete kohta ei kehti muude tubakatoodete 
suhtes, kuna praegu puuduvad vastavad 
mõõtmismeetodid. 

Or. de

Muudatusettepanek 439
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Muude tubakatoodete kui sigarettide 
ja isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tootjad on vabastatud nõudest esitada 
teavet eralduvate ainete ja koostisosade 
kohta, kuni liidu tasandil töötatakse välja 
vastavad mõõtmismeetodid. 

Or. de

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2001/37/EÜ põhjendusele 31 tuleb muude tubakatoodete kui sigarettide 
puhul standardid ja mõõtmismeetodid välja töötada ühenduse tasandil. Komisjonil paluti 
välja töötada sobivad ettepanekud. Seni ei ole selles valdkonnas arenguid toimunud.

Muudatusettepanek 440
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad vastavalt sellele 
artiklile rakendada proportsionaalseid 
tasusid isiklikele vajadustele kohandatud 
ravimitele, mida vajavad vähi, 
hingamisteede- ja südamehaiguste ning 
harvaesinevate haigustega patsiendid.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva artikli sätteid muude 
tubakatoodete kui sigarettide suhtes ei 
kohaldata seni, kuni ei ole kehtestatud 
ühenduse tasandil kasutatavad 
mõõtmismeetodid vastavalt artikli 4 
lõikele 4 a.

Or. it

(Vt direktiivi 2001/37/EÜ põhjendus 31.)

Muudatusettepanek 442
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud 
tubakatoodete tootmiseks, kui need 
lisaained ei anna tootele eristavat maitset 
või lõhna.
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.
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Or. en

Muudatusettepanek 444
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad kõigi 
tubakatoodete tootmise ja müügi.
Kaotatakse ka kõik toetused 
tubakatootmisele. 
Seni kasutatakse tubakatoodete tootmisest 
ja müügist saadud tulu otseselt ja täies 
mahus tervishoius ja noori suitsetamisega 
seotud suurtest terviseriskidest 
teavitavates kampaaniates.

Or. en

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides on keelatud asbest, kuna see sisaldab üht kantserogeenset (tõsiselt 
tervistkahjustavat) elementi. Kui tubakatooted sisaldavad selliseid elemente rohkem kui 70, 
tuleks suitsetamine nii pea kui võimalik keelustada. Seetõttu on silmakirjalik koguda 
tubakatoodete müügilt tohutut maksutulu, üritades samas keelata tubakatooted selliste 
direktiivide abil järk-järgult. 

Muudatusettepanek 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Tubakatooted võivad sisaldada üksnes 
I a lisas loetletud lisaaineid.

(2) I a lisasse ei tohi lisada järgmisi 
lisaaineid:
a) sõltuvusttekitavat toimet või mürgisust 
suurendavad ained;
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b) vitamiinid ja muud lisaained, mis 
loovad mulje, et tubakatoode on tervisele 
kasulik või et selle kasutamine on 
tervisele vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted;
c) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained 
ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat 
energiat ja jõudu suurendav mõju;
d) lisaained, mis annavad värvuse 
eralduvatele ainetele.
(3) Lisaaineid, mille kasutamise 
tulemusena võib tubakatoodetel tekkida 
eristav maitse või lõhn, ei tohi kasutada
a) sigarettides,
b) isevalmistatavate sigarettide tubakas,
c) suitsuvabades tubakatoodetes, välja 
arvatud nuusktubakas,
d) punktide a, b ja c reguleerimisalasse 
mittekuuluvate tubakatoodete sellistes 
koostisosades, näiteks filtrid, paber, 
pakendid, kapslid või liimid.
Mis tahes tehniliste omaduste kasutamine, 
mis võimaldavad muuta maitset või lõhna 
või suitsu intensiivsust, ei ole lubatud.
(4) Komisjoni volitatakse võtma kooskõlas 
artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse või muudetakse 
I a lisa. Komisjon võib sealjuures 
kehtestada tubakatoodete kõikide või 
üksikute rühmade suhtes tingimusi või 
piiranguid, näiteks kasutusvaldkond, 
piirmäärad, kontsentratsioonipiirid või 
puhtusega seotud nõuded. Komisjon 
tugineb seejuures Euroopa Toiduohutuse 
Ameti ekspertarvamusele ja võtab arvesse 
määrust (EÜ) nr 1907/2006.
(5) Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, mis sisaldavad I a lisas 
loetlemata lisaaineid.

Or. de
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Selgitus

Parlament nõudis juba oma resolutsioonis (2007/2105(INI)) lisaainete loamenetlust.
Lisaainete ühine positiivne loetelu loob õigusselguse selles osas, milliseid aineid tohib 
tubakatoodetes kasutada. Kõnealune muudatusettepanek nõuab komisjoni ettepaneku artikli 6 
ülejäänud lõigete väljajätmist.

Muudatusettepanek 446
Milan Cabrnoch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 447
Godfrey Bloom

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 448
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Iseloomuliku lõhna ja maitsega sigaretid on populaarsed (moodustavad tubakatoodete turul 
märkimisväärse segmendi) vaid üksikutes ELi liikmesriikides. Paljudes liikmesriikides on 
nõudlus aromatiseeritud sigarettide järele madal ja mõnes puudub üldse. Seetõttu mõjutab 
komisjoni väljapakutud lahendus nende riikide turgusid, kus aromatiseeritud tubakatooted on 
populaarsed, ja ei sekku peaaegu üldse teiste liikmesriikide turgudele. Selline lahendus ei ole 
proportsionaalne ja tuleks eemaldada.

Muudatusettepanek 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 450
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Keelata tuleb kõik tubakatoodete lisandid, 
mis ei ole loetletud -I lisas, ning 
nimetatud lisas loetletud lisandid, kui neid 
ei kasutata selles lisas esitatud 
tingimustel. -I lisa sisaldab ainult selliseid 
aineid, mis ei vasta määruse EÜ 
nr 1272/2008 järgi ohtlike ainetena 
klassifitseerimise tingimustele ja mis ei 
moodusta selliseid aineid süttimisel. -I lisa 
ei sisalda eristava maitsega aineid või 
tubaka maitset parandavaid aineid. 
Komisjoni volitatakse võtma kooskõlas 
artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte -
I lisa koostamiseks ja muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Ainult nende lisandite keelamine, millel on „eristav maitse“, ei ole piisav. Tubakatoodetes 
peaks olema lubatud kasutada vaid selge heakskiidu saanud lisandeid. Selleks ei kvalifitseeru 
mis tahes ohtlikud ained (tavaolekus või süttimisel), maitseained ning maitset parandavad 
ained. See järgib WHO suuniseid, mille kohaselt oleks vaja keelustamise või piiramise teel 
reguleerida tubakatoodetes maitset parandavate koostisosade kasutamist.

Muudatusettepanek 452
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid keelavad turule viia Liikmesriigid keelavad direktiivi … lisas 
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tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn.

määratletud maitset parandavate 
lisaainete kasutamise.

Liikmesriigid ei keela mentooli lisamist 
tubakatoodetele.

Or. en

Selgitus

Negatiivse loetelu väljatöötamine ELi tasandil oleks arvestatav samm edasi. Mentooliga 
sigaretid on Ungari turul olnud pikka aega, mistõttu võib neid pidada traditsiooniliseks 
tooteks.

Muudatusettepanek 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia sigarette 
ja sigaretitubakat, millel on eristav magus 
ja kommilaadne maitse või lõhn, mida 
kasutatakse ära toote turustamisel.

Or. en

Selgitus

Sigaretid võivad sisaldada teatud lisaaineid, kuid kes otsustab, mis on „eristav maitse või 
lõhn“. Siinkohal on olulisimaks küsimuseks, et tubakatooteid ei turustataks eristava maitse 
või lõhna toel.

Muudatusettepanek 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 

Liikmesriigid keelavad vastavalt lõike 2 
sätetele turule viia tubakatooteid sellist 
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lõhn. maitset või lõhna andvate või eritavate
lisaainetega, millel ei ole valdavalt 
tubakamaitse või -lõhn.

Or. es

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on keelata erilised puuvilja-, ürdi- või vürtsimaitsed ja -lõhnad. 
Seepärast on vaja selgitada Euroopa Komisjoni ettepaneku sõnastust, et vältida selliste 
lisaainete keeldu, mis on olulised lõpptoote eristamiseks, tingimusel et kõnealused lisaained ei 
põhjusta seda, et lõpptoote valdav maitse või lõhn on muu kui tubaka- või mentoolimaitse või 
-lõhn.

Muudatusettepanek 455
Andrés Perelló Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, mis sisaldavad lisaaineid, 
mis annavad eristava maitse või lõhna, 
mis ei ole omane tubakale.

Or. es

Muudatusettepanek 456
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn või mida täiendatakse lisaainetega 
pärast tootmist, näiteks tarbija poolt.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku ajendiks on Euroopa Arstide Alalise Komitee (CPME) kiri.

Muudatusettepanek 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn; selleks keelavad liikmesriigid selliste 
lisaainete kasutamise, mis suurendavad 
tubakatoodete ligitõmbavust, toksilisust 
ja/või sõltuvuspotentsiaali, sealhulgas ka 
puuviljad, vürtsid, alkohol, maiustused, 
mentool, vanilje, suhkur ja magusained.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn, juhul, kui teaduslike uuringutega on 
selgelt tõestatud, et kõnealune lisand 
suurendab toote mürgisust või tugevdab 
selle sõltuvusttekitavat toimet. 

Or. pl

Selgitus

Iseloomuliku lõhna ja maitsega lisandite kasutamist ei saa keelata, kui ei ole tõestatud, et 
need suurendavad tubakatoote kahjulikkust. Kõik tubakatooted on tervisele kahjulikud, 
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olenemata nende lõhnast ja maitsest, seega ei tohiks ühte toodet ilma piisava aluseta keelata.

Muudatusettepanek 459
Georgios Koumoutsakos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 460
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav magus ja 
kommilaadne maitse või lõhn.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Maitse- ja lõhnaained on iseloomulikud suitsuvabadele tubakatoodetele, kus need on 
kasutusel 70 % toodetest, kui sigarettidest sisaldab neid vaid 5 % Suitsuvabad tubakatooted 
on tunduvalt madalama riskiga alternatiiv sigarettidele ning tuleb tagada, et suitsuvabadel 
tubakatoodetel oleks võimalik säilitada sigarettide ees eelis ning et suitsetajatel oleks motiiv 
neile üle minna. Arvestades suitsetamise ja suitsetamisega seotud haiguste vähese levikuga 
Rootsis ning sellega, et suu kaudu manustatav tubakas on saadaval ainult Rootsis, oleks ELi 
poolt vale kehtestada seadusega suu kaudu manustatavat tubakat hõlmavad muudatused 
hoolimata Rootsi valitsuse vastasseisust, eriti arvestades, et puuduvad tõendid, et sellel oleks 
positiivne mõju ning et see ei kahjustaks Rootsis suu kaudu manustatava tubaka levikuga 
saavutatud kasulikku mõju tervisele.

Muudatusettepanek 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 463
Milan Cabrnoch

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 

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

Or. cs

Muudatusettepanek 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 465
Marian-Jean Marinescu

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 lubavad selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2
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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 lisaainete 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 või muude
selliste lisaainete kasutamist, mis on 
vajalikud tubakatoodete tootmiseks.

Or. es

Selgitus

Käesolev direktiiv ei tohi põhjendamatult kahjustada Euroopa tubakatootmist, mistõttu on 
vaja tagada tulevikus tootmise jaoks peamiste oluliste koostisosade kasutamine, näiteks 
suhkur, mille keelamine muudaks Burley tubaka turustamise mitte elujõuliseks, seades ohtu 
paljude põllumajandusettevõtete ellujäämise Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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 piira ega keela selliste 
koostisosade kasutamist, mis on vajalikud 
tubakatoodete tootmiseks, kui nende 
koostisosade kasutamine ei anna tootele 
eristavat maitset või lõhna.
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Or. it

Selgitus

Mõiste „koostisosa“ on tubakatoodete tootmise puhul sobivam.

Muudatusettepanek 469
Jarosław Kalinowski

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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, näiteks suhkur.

Or. pl

Selgitus

Iseloomuliku lõhna ja maitsega sigaretid on populaarsed (moodustavad tubakatoodete turul 
märkimisväärse segmendi) vaid üksikutes ELi liikmesriikides. Paljudes liikmesriikides on 
nõudlus aromatiseeritud sigarettide järele madal ja mõnes puudub üldse. Seetõttu mõjutab 
komisjoni väljapakutud lahendus nende riikide turgusid, kus aromatiseeritud tubakatooted on 
populaarsed, ja ei sekku peaaegu üldse teiste liikmesriikide turgudele. Selline lahendus ei ole 
proportsionaalne ja tuleks eemaldada.

Muudatusettepanek 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 471
Erik Bánki
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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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, näiteks suhkur.

Or. en

Selgitus

Suhkru sõnaselge nimetamine tekstis tubakatoodete tootmiseks vajaliku lisaainena selgitab 
olukorda ja annab tubakatootjatele kindlustunde. Väljapakutud muudatusega saab selgeks, et 
suhkru lisamine, mis on teatavate tubakasortide tootmisel vältimatu (nt Burley tubakas), on 
tootmisprotsessis ka edaspidi võimalik. See tuleneb asjaolust, et mõned sordid kaotavad 
kuivatamise käigus oma suhkrusisalduse, samas kui teistel sortidel (nt Virginia tubakas) see 
säilib.

Muudatusettepanek 472
Holger Krahmer

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 selliste koostisosade
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, kui nende koostisosade 
kasutamine ei anna tootele eristavat 
maitset või lõhna.

Or. de

Selgitus

Tuleneb lisaainete määratluse (2) väljajätmisest. 

Muudatusettepanek 473
Frédérique Ries
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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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, kui need lisaained ei anna 
tootele eristavat maitset või lõhna. 
Vastupidi, liikmesriigid kohustuvad 
vähendama maksimaalselt nn tähtsate 
maitse- ja lõhnaainete sisaldust, näiteks 
teatud tervisele kahjuliku mõjuga 
suhkruid, nagu fruktoos ja glükoos.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga, mis esitati põhjenduse 17 b (uus) 
kohta, milles käsitletakse invertsuhkruid, mis võivad olla tervisele ohtlikud. Nimelt on see 
lisatud suhkrute kategooria tubakateadlaste hinnangul suures osas vastutav sigaretisuitsus 
formaldehüüdi moodustumise eest, mille on alates 2009. aastast Rahvusvaheline 
Vähiuurimiskeskus klassifitseerinud kantserogeenseks.

Muudatusettepanek 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, kui need lisaained ei anna 
tootele eristavat maitset või lõhna ja neil 
puuduvad tarbijale teisesed negatiivsed 
tagajärjed.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Marit Paulsen
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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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, kui need lisaained ei anna 
tootele eristavat maitset või lõhna, välja 
arvatud artiklis 15 osutatud toodete 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Or. en

Muudatusettepanek 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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 selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud sigarettide ja 
sigaretitubaka tootmiseks.

Or. en
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Selgitus

Lisand on vajalik, kui seda on vaja tubakatoodete tootmiseks. Selle direktiivi eesmärk ei ole 
keelata tootjatel kasutada toodetes vajalikke lisaaineid. 

Muudatusettepanek 478
Elena Oana Antonescu

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 luba tubakatoodetes 
selliste lisaainete kasutamist, mis

– suurendavad tubakatoodete 
ligitõmbavust ja parandavad nende 
maitseomadusi;
– tekitavad sõltuvust või suurendavad 
tubakatoodete sõltuvuspotentsiaali;
– on mürgised või kantserogeensed või 
mille kantserogeensuses kaheldakse;

Or. en

Muudatusettepanek 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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.

-I lisasse võib kanda selliseid lisaaineid, 
mis on vajalikud tubakatoodete tootmiseks, 
kui need ei anna tootele eristavat maitset 
või lõhna ega suurenda tubakatoodete 
ligitõmbavust.

Or. en
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Selgitus

Nagu tervisevolinik Borg on korduvalt rõhutanud, peavad tubakatooted maitsema nagu 
tubakas. See tähendab, et tubaka tootmisel ei saa olla vajalik maitse- või lõhnaainete 
lisamine. Tubakatootmisel saab vajalikeks pidada ainult selliseid lisaaineid, mis ei anna 
tubakatoodetele eristavat maitset ja lõhna ning ei ole seotud nende ligitõmbavusega.

Muudatusettepanek 480
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile välja jäetud
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käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tuleneb samade muudatusettepaneku esitajate muudatusettepanekust lisada artikli 6 lõike 1 
esimesse lõiku positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 484
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest. Komisjon peab 
ühtlustamisega seotud eesmärgi 
täitmiseks koostama selge loetelu 
käesolevas lõikes nimetatud keelatud 
koostisainete kohta, millele lisaks on 
liikmesriigid kohustatud seda sätet täitma 
reguleerimise rangemaks muutmise teel.
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Or. fi

Muudatusettepanek 485
Erik Bánki

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.

välja jäetud

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.

Or. en

Selgitus

Komisjon saaks direktiivi ühepoolselt ja täielikult muuta, kui teda volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte. Koostisainete reguleerimine peaks pigem toimuma ühise 
otsustusprotsessina.

Muudatusettepanek 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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 

välja jäetud
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artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega.
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.

Or. en

Selgitus

Tuleneb samade muudatusettepaneku esitajate muudatusettepanekust lisada artikli 6 lõike 1 
esimesse lõiku positiivne loetelu.


