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Muudatusettepanek 487
Milan Cabrnoch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. cs

Muudatusettepanek 488
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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 489
Jarosław Kalinowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pl

Selgitus

Seda küsimust tuleb reguleerida põhiõigusaktiga.

Muudatusettepanek 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 491
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb rakendusaktidega kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 

välja jäetud



PE510.715v01-00 6/61 AM\935758ET.doc

ET

1 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 494
Elena Oana Antonescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Komisjon võtab kas liikmesriikide taotluse 
korral või omal algatusel
rakendusaktidega ja artiklis 5 esitatud 
teabe ja olemasolevate teaduslike tõendite 
alusel vastu tubakatoodetes kasutamiseks 
lubatud lisaainete ühise loetelu, võttes 
arvesse lõike 1 sätteid. Liikmesriigid 
võivad keelata teadaolevate kahjulike 
mõjudega lisaained enne nende 
heakskiitmise eesmärgil hindamist. Need 
rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas 
artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Komisjon teeb rakendusaktidega kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel teaduslike tõendite alusel 
kindlaks, kas toode kuulub lõike 1 
reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega. Otsuse 
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tegemisel võetakse abiks sõltumatu 
töörühm.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Milan Cabrnoch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 497
Jarosław Kalinowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Seda küsimust tuleb reguleerida põhiõigusaktiga.
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Muudatusettepanek 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühtsete eeskirjade vastuvõtmist menetluse kohta, millega määratakse kindlaks, kas 
tubakatoode kuulub lõike 1 reguleerimisalasse, loetakse seadusandliku akti põhiosaks ning 
selle osa kõikide muudatusettepanekute suhtes tuleks rakendada seadusandlikku 
tavamenetlust.

Muudatusettepanek 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 22, et kehtestada ühtsed eeskirjad 
menetluse kohta, mida tuleb kasutada 
tubakatoote lõike 1 reguleerimisalasse 
kuulumise kindlaksmääramiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 502
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik käesoleva direktiivi otsused on väga poliitilised otsused. Kõik muudatused tuleb teha 
seadusandliku tavamenetluse teel.

Muudatusettepanek 503
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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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 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisaainete või nende kombinatsioonide piirnorme loetakse seadusandliku akti põhiosaks ning 
selle osa kõikide muudatusettepanekute suhtes tuleks rakendada seadusandlikku 
tavamenetlust.

Muudatusettepanek 505
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel 
saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine 

välja jäetud
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või lisaainete kombinatsioon annab 
eristava maitse või lõhna peamiselt siis, 
kui selle sisaldus või kontsentratsioon 
ületab teatavat taset, volitatakse komisjoni 
vastu võtma delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 22, et kehtestada 
selliste eristavat maitset või lõhna andvate 
lisaainete või nende kombinatsioonide 
suhtes piirnormid.

Or. de

Muudatusettepanek 506
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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.
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Muudatusettepanek 507
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 509
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui komisjoni volitatakse võtma vastu teemakohaseid delegeeritud õigusakte, võib ta 
ühepoolselt ja põhjalikult direktiivi muuta. Koostisosi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmine 
peaks toimuma pigem kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek 510
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel 
saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine 
või lisaainete kombinatsioon annab 
eristava maitse või lõhna peamiselt siis, 
kui selle sisaldus või kontsentratsioon 

välja jäetud
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ületab teatavat taset, volitatakse komisjoni 
vastu võtma delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 22, et kehtestada 
selliste eristavat maitset või lõhna andvate 
lisaainete või nende kombinatsioonide 
suhtes piirnormid.

Or. cs

Muudatusettepanek 511
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel 
saadud teaduslikud tõendid näitavad, et 
teatav lisaaine või lisaainete kombinatsioon 
annab eristava maitse või lõhna peamiselt 
siis, kui selle sisaldus või kontsentratsioon 
ületab teatavat taset, järgitakse 
seadusandlikku tavamenetlust, et 
kehtestataks selliste eristavat maitset või 
lõhna andvate lisaainete või nende 
kombinatsioonide suhtes piirnormid.

Or. el

Selgitus

Eristava lõhna või maitse piirnormi kindlaksmääramiseks usaldusväärsete teaduslike tõendite 
põhjal järgitakse seadusandlikku tavamenetlust, mitte ei volitata komisjoni delegeeritud 
õigusakte vastu võtma.

Muudatusettepanek 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Juhul kui teatav lisaaine või lisaainete 
kombinatsioon annab maitse või lõhna 
peamiselt siis, või parandab 
maitseomadusi üksnes siis, kui selle 
sisaldus või kontsentratsioon ületab 
teatavat taset, volitatakse komisjoni vastu 
võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et kehtestada -I lisa vastava 
muutmisega selliste lisaainete või nende 
kombinatsioonide suhtes piirnormid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ettepanekuga võtta vastu positiivne loetelu kui lisaainete kasutamise eeltingimus, 
peaks säte, millega volitatakse komisjoni kehtestama piirnormid, kehtima kõikide maitsete ja 
lõhnade ja kõikide lisaainete suhtes, mis võivad maitseomadusi parandada.

Muudatusettepanek 513
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid keelavad tubakatoodetes 
järgmiste lisaainete kasutamise:

välja jäetud

(a) vitamiinid ja muud lisaained, mis 
loovad mulje, et tubakatoode on tervisele 
kasulik või et selle kasutamine on 
tervisele vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted,
(b) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained 
ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat 
energiat ja jõudu suurendav mõju,
(c) lisaained, mis annavad värvuse 
eralduvatele ainetele.

Or. de
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Selgitus

Toksikoloogiliste uuringute alusel keelamiseks puudub teaduslik alus. Lisaks puudub seos 
tootjate, testimeetodite ja otstarbekate kriteeriumidega, mis tagaksid asjaomaste teaduslike 
faktide olemasolu. 

Muudatusettepanek 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid keelavad tubakatoodetes 
järgmiste lisaainete kasutamise:

välja jäetud

(a) vitamiinid ja muud lisaained, mis 
loovad mulje, et tubakatoode on tervisele 
kasulik või et selle kasutamine on 
tervisele vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted,
(b) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained 
ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat
energiat ja jõudu suurendav mõju,
(c) lisaained, mis annavad värvuse 
eralduvatele ainetele.

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 515
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid keelavad tubakatoodetes 
järgmiste lisaainete kasutamise:

4. Järgmiste lisaainete ning maitse- ja 
lõhnaainete kasutamine tubakatoodetes on 
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lubamatu:

Or. de

Muudatusettepanek 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid keelavad tubakatoodetes
järgmiste lisaainete kasutamise:

4. -I lisa ei sisalda järgmisi tubakatoodete 
lisaaineid:

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
esimeses lõigus esitatud ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vitamiinid ja muud lisaained, mis 
loovad mulje, et tubakatoode on tervisele 
kasulik või et selle kasutamine on 
tervisele vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vitamiinid ja muud lisaained, mis 
loovad mulje, et tubakatoode on tervisele 
kasulik või et selle kasutamine on 
tervisele vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted,

(a) vitamiinid,

Or. en

Selgitus

Väljend „muud lisaained” on väga ebamäärane ega põhine teaduslikel tõenditel ning võib 
seega tuua kaasa subjektiivse tõlgendamise ja õigusliku ebakindluse ettevõtjate jaoks ning 
nende järelevalve eest vastutavate asutuste jaoks.

Muudatusettepanek 519
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vitamiinid ja muud lisaained, mis 
loovad mulje, et tubakatoode on tervisele 
kasulik või et selle kasutamine on 
tervisele vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted,

(a) vitamiinid,

Or. es

Muudatusettepanek 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) suhkur või sarnased lisaained, mis 
vähendavad või muudavad tubaka algset 
maitset või lõhna maitseomaduste 
parandamise või ligitõmbavuse 
suurendamise eesmärgil,

Or. en

Selgitus

Suhkrut kasutatakse sageli algse lõhna või maitse muutmiseks, et suurendada ligitõmbavust 
või parandada maitseomadusi noorte või suitsetamist alustavate inimeste jaoks.

Muudatusettepanek 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained 
ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat 
energiat ja jõudu suurendav mõju,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained 
ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat 

(b) kofeiin ja tauriin,
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energiat ja jõudu suurendav mõju,

Or. en

Selgitus

Väljend „muud lisaained” on väga ebamäärane ega põhine teaduslikel tõenditel ning võib 
seega tuua kaasa subjektiivse tõlgendamise ja õigusliku ebakindluse ettevõtjate jaoks ning 
nende järelevalve eest vastutavate asutuste jaoks.

Muudatusettepanek 523
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained 
ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat 
energiat ja jõudu suurendav mõju,

(b) kofeiin ja tauriin,

Or. es

Muudatusettepanek 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lisaained, mis annavad värvuse 
eralduvatele ainetele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 525
Renate Sommer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) maitse- ja lõhnaained tubakatoodete 
koostisosades, nagu filtrid, paber, 
pakendid, kapslid või liimid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi 
sisaldada tubakat.

Or. de

Muudatusettepanek 526
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) igal juhul on rangelt keelatud 
kaubanduslikud viited igasugust tüüpi 
lisaainetele, mis võiksid tekitada tarbijas 
mulje, et tubakatootel on tervisele 
kasulikke omadusi, et see vähendab 
tarbimisega kaasnevat riski või annab 
energiat, vitaalsust või muud tüüpi 
samalaadset kasu.

Or. es

Muudatusettepanek 527
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 528
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Otsus teatavate koostisosade lubamise, piiramise või keelamise kohta peaks tuginema 
kindlatele teaduslikele tõenditele, millest nähtub, kas teatavad koostisosad suurendavad 
tootest lähtuvat ohtu.

Muudatusettepanek 529
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 531
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid keelavad selliste ainete
kasutamise, mis võimaldavad muuta suitsu 
intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi 
sisaldada tubakat.

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 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Toimetuslik muutus, mille eesmärk on kooskõla positiivse loetelu ettepanekuga.
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Muudatusettepanek 533
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 534
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid keelavad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust, juhul, kui teaduslike 
uuringutega on selgelt tõestatud, et 
kõnealune lisaaine suurendab toote 
mürgisust või tugevdab selle 
sõltuvusttekitavat toimet. Filtrid ja kapslid 
ei tohi sisaldada tubakat.

Or. pl

Muudatusettepanek 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 537
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. See ei mõjuta tehnilisi omadusi, mille 
eesmärk on vähendada suitsu kahjulikke 
komponente.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tehniliste sätete suhtes, mille 
eesmärk on vähendada suitsu teatud 
kahjulikke komponente või suurendada 
tubakatoodete biolagunevust, lõike 5 
sätteid ei kohaldata.

Or. it

Muudatusettepanek 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
suhtes kohaldatakse asjakohaseid 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 sätteid ja 
tingimusi.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, 
mis suurendavad tarbimise ajal 
märgatavalt tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis
suurendavad tarbimise ajal märgatavalt 
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid, mis on ise mürgised, 
kantserogeensed või sõltuvusttekitava 
toimega või millega võib põletamata kujul 
või tubakatoote tarbimise ajal kaasneda 
mõni eespool nimetatud toime.

Or. en
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Muudatusettepanek 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal märgatavalt 
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

-I lisa ei sisalda teaduslike tõendite alusel 
lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal tubakatoote 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet.

Or. en

Selgitus

Lubatud ei tohiks olla tubakatoote mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet suurendavad 
lisaained, mitte vaid seda märgatavalt suurendavad lisaained.

Muudatusettepanek 543
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal märgatavalt
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Liikmesriigid keelavad avalike teaduslike 
tõendite alusel, mis pärinevad vaieldamatu 
teadusliku usaldusväärsusega allikatest ja 
mis on avaldatud haldusotsuse lisas, viia 
turule tubakatooteid, mis sisaldavad 
lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal objektiivselt
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Or. es
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Muudatusettepanek 544
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal märgatavalt 
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal märgatavalt 
tubakatoote kogumõju tervisele.

Or. en

Selgitus

Tubakatoote turuleviimine tuleks siduda toote kasutamise kogumõjuga tervele elanikkonnale 
ja seda tuleks käsitleda nimetatud kontekstis.

Muudatusettepanek 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal märgatavalt 
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal mõõdetavalt 
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Or. en

Selgitus

Mõiste „märgatavalt” on liiga subjektiivne ja seepärast raskesti hinnatav. Direktiiv peab 
teatavate lisaainete piirmäärade ja piirangute üle otsustamiseks põhinema kindlatel ja 
mõõdetavatel teaduslikel tõenditel.
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Muudatusettepanek 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal märgatavalt
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite 
alusel viia turule tubakatooteid, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal rahvusvahelise 
standardi alusel märkimisväärselt
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Or. de

Muudatusettepanek 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
esimeses lõigus esitatud ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 549
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon teeb rakendusaktiga kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
7 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega ja need 
peavad põhinema kõige uuematel 
teaduslikel tõenditel.

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 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon teeb rakendusaktiga kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
7 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega ja need 
peavad põhinema kõige uuematel 
teaduslikel tõenditel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon teeb rakendusaktiga kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
7 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega ja need 
peavad põhinema kõige uuematel 
teaduslikel tõenditel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 552
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon teeb rakendusaktiga kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
7 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega ja need 
peavad põhinema kõige uuematel 
teaduslikel tõenditel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui komisjoni volitatakse võtma vastu teemakohaseid delegeeritud õigusakte, võib ta 
ühepoolselt ja põhjalikult direktiivi muuta. Koostisosi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmine 
peaks toimuma pigem kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon teeb rakendusaktiga kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
7 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega ja need 
peavad põhinema kõige uuematel 
teaduslikel tõenditel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
esimeses lõigus esitatud ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.
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Muudatusettepanek 554
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik käesoleva direktiivi otsused on väga poliitilised otsused. Kõik muudatused tuleb teha 
seadusandliku tavamenetluse teel.

Muudatusettepanek 555
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 557
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kui komisjoni volitatakse võtma vastu teemakohaseid delegeeritud õigusakte, võib ta 
ühepoolselt ja põhjalikult direktiivi muuta. Koostisosi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmine 
peaks toimuma pigem kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõigetes 7 ja 8 osutatud otsus seada lisaainete tõttu konkreetsele tootele piirangud või see 
keelata peab põhinema kindlatel ja mõõdetavatel teaduslikel tõenditel ning seda tuleb arutada 
direktiivi edasise läbivaatamise raames. Ka loetakse neid aspekte seadusandliku akti 
põhiosadeks ning nende osade kõikide muudatusettepanekute suhtes tuleks rakendada 
seadusandlikku tavamenetlust.

Muudatusettepanek 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Juhul kui teaduslikud tõendid näitavad, 
et teatav lisaaine või selle kasutamine 
teatavas koguses suurendab tarbimise ajal 
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet üksnes siis, kui 
selle sisaldus või kontsentratsioon ületab 
teatavat taset, sealhulgas standardseid 
ohutuse piire, volitatakse komisjoni vastu 
võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et kehtestada -I lisa vastava 
muutmisega selliste lisaainete suhtes 
piirnormid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ettepanekuga võtta vastu positiivne loetelu kui lisaainete kasutamise eeltingimus, 
peaks säte, millega volitatakse komisjoni kehtestama piirnormid, kehtima ka lisaainete suhtes, 
mis on mürgised ja sõltuvusttekitava toimega üksnes siis, kui need esinevad teatud 
kontsentratsioonina.

 Muudatusettepanek 560
Georgios Koumoutsakos

 Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Juhul kui teaduslikud tõendid ja lõigete 
7 ja 8 rakendamisel saadud kogemus 
näitab, et teatav lisaaine või selle 
kasutamine teatavas koguses suurendab 
tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet, 
järgitakse seadusandlikku tavamenetlust, 
et kehtestada selliste lisaainete suhtes 
piirnormid.

Or. el
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Selgitus

Lisaainete piirnormi kindlaksmääramiseks, mis vastavalt teaduslikele tõenditele suurendavad 
märgatavalt tubakatoote mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet, järgitakse seadusandlikku 
tavamenetlust.

Muudatusettepanek 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 562
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 

välja jäetud
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nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. en

Selgitus

Kõik käesoleva direktiivi otsused on väga poliitilised otsused. Kõik muudatused tuleb teha 
seadusandliku tavamenetluse teel.

Muudatusettepanek 563
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 564
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 

välja jäetud
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delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. cs

Muudatusettepanek 565
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 

välja jäetud
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oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. en

Selgitus

Et tagada kõrgetasemeline tervisekaitse ja kõikide tarbijate võrdne kaitse kogu ELis, peaksid 
muud suitsetatavad tubakatooted kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vastama samadele märgistusnõuetele.

Muudatusettepanek 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10



PE510.715v01-00 44/61 AM\935758ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisaainete piirangutega ei tohiks tekitada seaduselünki. Kuigi sigarettide ja isevalmistatavate 
sigarettidega võrreldes kasutatakse maitse- või lõhnaainetega tooteid, nt sigarillosid ja 
vesipiibutubakat vähem, ahvatlevad need ka noori tarbijaid.

Muudatusettepanek 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid,
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid ja
isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vabastatakse lõigetes 1 ja 5 sätestatud 
keeldude kohaldamisest.

Or. en
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Selgitus

Suitsuvabasid tubakatooteid kasutab peamiselt vanem põlvkond ning need tuleks vabastada 
eristava maitse või lõhna suhtes kehtestatud keelu kohaldamisest. Ka tuleks õigusaktidega 
toetada traditsioonilisi tubakatooteid ja tooteid, mis on sigarettidest vähem ohtlikud.

Muudatusettepanek 570
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas kasutatavad maitse- ja
lõhnaained vabastatakse lõikes 1 
sätestatud tingimustest. Kui Rootsi ei võta 
tarbimise piiramist käsitleva Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni ja selle suuniste alusel 
maitse- ja lõhnaainete suhtes meetmeid 
nelja aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest, volitatakse 
komisjoni vastu võtma kooskõlas artikliga 
22 delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus.

Or. en

Selgitus

Kõikide tubakatoodete suhtes (v.a suuliseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mis on erijuhtum) 
peaksid kehtima samad koostisosi käsitlevad tingimused. Kuigi ELil on täielik õigus 
reguleerida suuliseks kasutamiseks mõeldud tubaka lisaaineid, tuleks Rootsil, kus see 
probleem on äärmiselt tundlik, lubada reguleerida suuliseks kasutamiseks mõeldud tubaka 
lisaainete valdkonda. Kui Rootsi seda nõuetekohaselt nelja aasta jooksul ei tee, tuleks 
kohaldada samu eeskirju nagu muude tubakatoodete puhul.

Muudatusettepanek 571
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vabastatakse lõigetes 1 ja 5 sätestatud 
keeldude kohaldamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas vabastatakse lõigetes 1 ja 5 
sätestatud keeldude kohaldamisest.

Or. de

Selgitus

Traditsioonilise nuusk- ja närimistubaka tarbimine piirdub Euroopas väga väheste 
piirkondadega ja on osa tavade hoidmisest. Lisaks tarbivad nuusk- ja närimistubakat 
peamiselt vanemad inimesed. Ka märgistamiseeskirjades vastavalt artiklitele 10 ja 11 
kehtivad nuusk- ja närimistubakale samasugused vähem piiravad sätted nagu sigarettide, 
sigarillode ja piibutubaka suhtes. Artiklis 6 peaks seetõttu kehtima samasugune erand.
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Muudatusettepanek 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
rakendusaktidega otsustama, kas 
tühistada nimetatud vabastus, kui olukord 
on oluliselt muutunud vähemalt 20 % 
ulatuses 10 suurima mahuga liikmesriigi 
turgudel (selline müügimahu 
suurenemine määratakse kindlaks 
artikli 5 lõike 4 kohaselt esitatud andmete 
alusel) või kui asjaomases 
tootekategoorias on levik suurenenud 
vähemalt 10 protsendipunkti vähemalt 
10 liikmesriigis alla 25aastaste tarbijate 
hulgas ____ [kuupäev määratakse 
kindlaks käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
ajal] Eurobaromeetri aruande või 
samaväärsete leviku uuringute põhjal.

Or. en

Selgitus

Otsused keeldude kohaldamisest vabastamise tühistamise kohta tuleks teha direktiivi edasise 
läbivaatamise raames seadusandliku tavamenetluse teel ning seejuures tuleks arvesse võtta 
turu arengut keskmises ja pikas perspektiivis. Keeldude kohaldamisest vabastamise 
tühistamist kaaludes on oluline määratleda ka uuesti olukorra oluline muutumine ning 
arvestada asjaolu, et praegune määratlus (müügimahu suurenemine vähemalt 10 % vähemalt 
10 liikmesriigis (turgudel)) oleks kergesti täidetav, ilma et sellega kaasneks mahtude oluline 
muutumine. Selle põhjus on asjaolu, et 10 liikmesriigis on turg praegu suures madalseisus.

Muudatusettepanek 574
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest.

Or. de

Selgitus

Teatavate tubakatoodete keelamisest tehtav erand hõlmab artikli 6 kohaldamisala. 
Kõnealuste erandite võimalik tagasivõtmine peaks seetõttu olulise sättena jääma 
seadusandlikus tavamenetluses mõlema kaasseadusandja pädevusse.

Muudatusettepanek 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest.

Or. it
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Selgitus

Direktiivi oluliste aspektide puhul tuleb eelistada seadusandlikku tavamenetlust.

Muudatusettepanek 576
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest.

Or. en

Selgitus

Kui komisjoni volitatakse võtma vastu teemakohaseid delegeeritud õigusakte, võib ta 
ühepoolselt ja põhjalikult direktiivi muuta. Koostisosi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmine 
peaks toimuma pigem kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek 577
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest.
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delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. en

Selgitus

Artikli 6 lõige 10 sisaldab direktiivi olulisi osi ega kuulu delegeeritud õigusaktide 
rakendusalasse.

Muudatusettepanek 578
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
vesipiibutubakas ja suitsuvabad 
tubakatooted vabastatakse lõigetes 1 ja 5 
sätestatud keeldude kohaldamisest. 
Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne liikmesriikide 
pädevate asutuste esitatud andmete 
põhjal.

Or. fr

Selgitus

Suur tubaka-, näiteks vesipiibutubaka tarbimine noorte seas väärib tervishoius suuremat 
tähelepanu. Sellepärast on oluline, et artikli 6 sätteid, mis käsitlevad koostisosade kohta 
antavat teavet, ja artikli 10 sätteid, mis käsitlevad terviseohu hoiatusi, kohaldataks ka nende 
toodete suhtes.

Muudatusettepanek 579
Manfred Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Nuusktubakatooted on 
samuti keeldude kohaldamisest 
vabastatud. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

Or. de

Muudatusettepanek 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
vesipiibutubakas ja suitsuvabad 
tubakatooted vabastatakse lõigetes 1 ja 5 
sätestatud keeldude kohaldamisest. 
Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

Or. ro

 Muudatusettepanek 581
Georgios Koumoutsakos

 Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muid tubakatooteid kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakat ja
suitsuvabasid tubakatooteid ei vabastata
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

Or. el

Selgitus

Käesolev direktiiv kaitseb võrdväärselt kõiki tubakatoodete tarbijaid.

Muudatusettepanek 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
vesipiibutubakas ja suitsuvabad 
tubakatooted vabastatakse lõigetes 1 ja 5 
sätestatud keeldude kohaldamisest. 
Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

Or. it

Selgitus

Eurobaromeetri uuringu kohaselt kasutavad noored ja tudengid teistest 
elanikkonnarühmadest enam vesipiipu.

Muudatusettepanek 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
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Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Et kanda koostisosa -I lisasse, 
esitavad tootjad ja importijad komisjonile 
taotluse. Taotlusele lisatakse järgmised 
andmed:
(a) nimi või ettevõtte nimi ja taotleja 
alaline aadress;
(b) koostisosa keemiline nimetus;
(c) koostisosa funktsioon ja piirkogus 
sigareti kohta ning
(d) kindlad tõendid koos teaduslike 
andmetega, mis näitavad, et koostisosa 
suhtes ei kehti muud käesolevas artiklis 
loetletud välistamiskriteeriumid.
Komisjon võib küsida asjaomaselt 
teaduskomiteelt, kas asjaomane 
koostisosa või selle teatava 
kontsentratsiooni suhtes kehtib mõni 
käesolevas artiklis loetletud 
välistamiskriteerium. Komisjon teeb 
otsuse kooskõlas lõikes 1 sätestatud 
menetlusega hiljemalt üks aasta pärast 
taotluse saamist.

Or. en

Selgitus

Sätestada tuleb koostisosade positiivsesse loetellu kandmise menetlus.

Muudatusettepanek 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka (snus) kohta kehtestatakse 
käesoleva direktiivi artikli 6 sätete suhtes 
erand.

Or. sv

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka üldise müügikeelu tõttu ELis puudub piiriülene 
huvi reguleerida selle koostisosi ELi tasandil. Selle asemel on riiklikul tasandil reguleerimise 
kohustus sellel liikmesriigil (Rootsi), kus müük on lubatud. Komisjoni direktiivi ettepanekust 
ei piisa, kui küsimus puudutab näiteks tervisele kahjulike lisaainete reguleerimist. Nende 
ainete kasutamisse, mis võivad olla tervisele ohtlikud, jäetakse täielikult sekkumata, samas 
kui tavapäraseid maitselisandeid reguleeritakse rangelt.

Muudatusettepanek 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Luuakse tubakakasvatajate toetamise
fond, mis hüvitab tubakakasvatajatele 
käesoleva direktiivi rakendamisest 
tulenevad kulud tubakatootmise 
piirkondades. Sellest fondist rahastatavad 
vahendid on mõeldud 
tubakakasvatajatele, keda mõjutab tubaka 
tooraine nõudluse vähendamine, ning 
neile tubakakasvatajatele, kes soovivad 
tubakakasvatamise lõpetada ja muuta 
oma tootmisvaldkonda.

Or. pl

Selgitus

Seoses direktiivi nõuete rakendamisega väheneb ELis ja võimalik, et ka kolmandates riikides 
nõudlus tubaka kui tooraine järele, mis viib tubakakasvatajate tulude vähenemise ja 
tööpuuduse suurenemiseni. Seoses sellega tuleks luua tubakakasvatajate toetamise fond, mis
on mõeldud tubakakasvatajatele, keda mõjutab tubaka kui tooraine nõudluse vähendamine, 
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ning neile kasvatajatele, kes soovivad tubakakasvatamise lõpetada ja muuta oma 
tootmisvaldkonda.

Muudatusettepanek 586
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal 
välispakendil peavad olema terviseohu 
hoiatused selle liikmesriigi ametlikus 
keeles või ametlikes keeltes, kus toode 
turule viiakse.

1. Artiklis 15 osutatud tooted välja 
arvatud, peavad tubakatoote igal 
tarbijapakendil ja igal välispakendil olema 
terviseohu hoiatused selle liikmesriigi 
ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus 
toode turule viiakse.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal 
välispakendil peavad olema terviseohu 
hoiatused selle liikmesriigi ametlikus 
keeles või ametlikes keeltes, kus toode 
turule viiakse.

1. Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal 
välispakendil, välja arvatud jaemüügis 
kasutataval läbipaistval tsellofaanil,
peavad olema terviseohu hoiatused selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus toode turule viiakse.

Or. es

Selgitus

Seda põhjendust on kehtivas direktiivis juba arvesse võetud. Pealegi on läbi läbipaistva 
tsellofaani sisepakendil olevad hoiatused juba niigi näha.

Muudatusettepanek 588
Daniël van der Stoep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Terviseohu hoiatused tuleb paigutada 
nii, et need katavad kogu neile ettenähtud 
pinna ning neile ei tohi lisada märkusi, 
neid ümber sõnastada või neile mingis 
muus vormis viidata.

2. Terviseohu hoiatused tuleb paigutada 
nii, et need katavad kogu neile ettenähtud 
pinna.

Or. nl

Muudatusettepanek 589
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis-
ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või 
mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, 
ümbrise, kasti või muu vahendiga või 
tarbijapakendi avamisega.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 590
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused paigaldada nii, et neid ei ole 
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võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või 
tarbijapakendi avamisega.

võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga.

Or. cs

Muudatusettepanek 591
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis-
ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või 
mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, 
ümbrise, kasti või muu vahendiga või 
tarbijapakendi avamisega.

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, 
turvaelemendi või mis tahes liiki 
pakkematerjali, tasku, ümbrise, kasti või 
muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis-
ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või 

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
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mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, 
ümbrise, kasti või muu vahendiga või 
tarbijapakendi avamisega.

tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 593
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega. Samade ohutusnõuete tõttu on 
põhjendatud, et säilib direktiivis 
2001/37/EÜ kehtestatud säte, mis 
võimaldab sigarikarpide puhul kasutada 
kleebisega terviseohu hoiatusi, mida ei 
saa eemaldada.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse ennistada 2001. aasta direktiivis kehtestatud säte 
ilmselgete turusegmendile kaasnevate kulude tõttu.

Muudatusettepanek 594
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
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võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki läbipaistmatu pakkematerjali, 
tasku, ümbrise, kasti või muu vahendiga 
või tarbijapakendi avamisega.

Or. de

Selgitus

Hoiatuse paigutamine läbipaistvale pakendile ei tundu olevat tõhus, kuna hoiatustest on 
võimalik läbi läbipaistva kaitseümbrise probleemideta aru saada.

Muudatusettepanek 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega. Muude tubakatoodete kui 
sigarettide, isevalmistatavate sigarettide 
tubaka ja suitsuvabade tubakatoodete 
puhul võib terviseohu hoiatused kinnitada 
kleebistena, kui neid ei ole võimalik 
eemaldada.

Or. de

Selgitus

Pakendite paljususe ja väikeste seeriatena tootmise tõttu on hoiatused, mida on võimalik 
kinnitada kleebistena, sigaritootjate jaoks olulised. See erand on ette nähtud ka direktiivis 
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2001/37/EÜ.

Muudatusettepanek 596
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

Piiratud kogusega toodete puhul on 
lubatud kinnitada kõnealused hoiatused 
kleebisega, tingimusel et need on 
kinnitatud päritolukohas ja nende 
hävitamine eeldab pakendi hävitamist.

Or. es

Muudatusettepanek 597
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ainult sellisest materjalist pakendite 
puhul, millele on kombineeritult 
esitatavaid hoiatusi raske või võimatu 
trükkida, kasutatakse kleebisega selgeid ja 
kindlasti olemasolevaid hoiatusi, eelkõige 
pilthoiatusi, tingimusel et need ei saa lahti 
tulla.

Or. es
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Selgitus

Vaja on tagada selged hoiatused pakenditel, mis on tehtud metallist või puidust ja millele ei 
ole kerge trükkida.


