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Muudatusettepanek 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kordumatu identifitseerimistunnus peab 
edasi andma järgmist teavet:

2. Kordumatu, turvaline ja 
kopeerimisekindel identifitseerimistunnus 
peab edasi andma järgmist teavet:

Or. pl

Selgitus

Identifitseerimistunnus peaks olema turvaline ja kopeerimisekindel. See tähendab, et 
tunnus ei või koosneda ainult numbrite ja tähtede kombinatsioonist, millel ei ole muid 
turvaelemente, sest seda on võimalik hõlpsasti kopeerida. 

Muudatusettepanek 943
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toote nimi; (e) toote kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on viia lõike 2 punktis e kasutatav terminoloogia vastavusse WHO 
protokollis kasutatavaga.

Muudatusettepanek 944
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaemüügi jaoks ette nähtud turg; välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 945
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 946
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavandatav veoteekond; välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; välja jäetud
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Or. it

Selgitus

Jälgitavuse nõuet ei ole WHO raamkonventsiooni protokollis ja selle kasutuselevõtt 
sunniks paljud ettevõtjad turult lahkuma, mis kahjustaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 948
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g
2012/0366(COD)
Artikkel 14 – lõige 2 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; (g) kavandatav veoteekond, lähetamise 
kuupäev, veo sihtpunkt, saatja ja kauba 
saaja.

Or. fr

Selgitus

Direktiivi ettepanek peaks olema kooskõlas WHO tubakatoodete tarbimise piiramist 
käsitleva raamkonventsiooni ja selle protokolliga.

Muudatusettepanek 949
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; (g) kavandatav veoteekond, lähetamise 
kuupäev, sihtpunkt, lähtekoht ja kauba 
saaja;

Or. fr

Muudatusettepanek 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; (g) kavandatav veoteekond tootjalt esimese 
kliendi ja kasutatava laoni;

Or. es

Muudatusettepanek 951
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) liitu importija (kui on kohaldatav); välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 952
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) liitu importija (kui on kohaldatav); välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) liitu importija (kui on kohaldatav); välja jäetud

Or. it

Selgitus

Jälgitavuse nõuet ei ole WHO raamkonventsiooni protokollis ja selle kasutuselevõtt 
sunniks paljud ettevõtjad turult lahkuma, mis kahjustaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 954
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tegelik veoteekond esimesse 
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik 
kasutatud laod;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tegelik veoteekond esimesse
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik 
kasutatud laod;

(i) veoteekond esimese ostjani, sealhulgas 
kõik kasutatud laod;

Or. it

Selgitus

Jälgitavuse nõuet ei ole WHO raamkonventsiooni protokollis ja selle kasutuselevõtt 
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sunniks paljud ettevõtjad turult lahkuma, mis kahjustaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 956
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tegelik veoteekond esimesse 
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik 
kasutatud laod;

(i) tegelik veoteekond esimese kliendini, 
sealhulgas kõik kasutatud laod;

Or. en

Selgitus

Tegelikult on veoste jälgimine kuni esimese jaemüügiettevõtteni väga keeruline ja 
koormav. Seepärast tehakse ettepanek osutada esimesele kliendile.

Muudatusettepanek 957
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tegelik veoteekond esimesse 
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik 
kasutatud laod;

(i) tegelik veoteekond esimese kliendini, 
sealhulgas kõik kasutatud laod;

Or. es

Muudatusettepanek 958
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tegelik veoteekond esimesse 
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik 
kasutatud laod;

(i) eeldatav veoteekond esimesse 
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik 
kasutatud laod;

Or. el

Muudatusettepanek 959
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kõikide ostjate andmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 960
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kõikide ostjate andmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

välja jäetud

Or. el

Muudatusettepanek 961
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese jaemüügiettevõtteni;

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese kliendini;

Or. en

Selgitus

Tegelikult on veoste jälgimine kuni esimese jaemüügiettevõtteni väga keeruline ja 
koormav. Seepärast tehakse ettepanek osutada esimesele kliendile.

Muudatusettepanek 962
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese jaemüügiettevõtteni;

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese ostjani;

Or. cs

Muudatusettepanek 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese jaemüügiettevõtteni;

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese ostjani;

Or. it
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Selgitus

Jälgitavuse nõuet ei ole WHO raamkonventsiooni protokollis ja selle kasutuselevõtt 
sunniks paljud ettevõtjad turult lahkuma, mis kahjustaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 964
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese jaemüügiettevõtteni;

(j) kõikide ostjate andmed alates tootmisest 
kuni esimese kliendini;

Or. es

Muudatusettepanek 965
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 966
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt k
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

välja jäetud

Or. el

Muudatusettepanek 967
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese kliendini;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 968
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese ostjani;

Or. cs



AM\935762ET.doc 13/57 PE510.719v01-00

ET

Muudatusettepanek 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese ostjani;

Or. it

Selgitus

Jälgitavuse nõuet ei ole WHO raamkonventsiooni protokollis ja selle kasutuselevõtt 
sunniks paljud ettevõtjad turult lahkuma, mis kahjustaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 970
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
tarbijapakendi kordumatud 
identifitseerimistunnused ühtivad 
välispakendi kordumatu 
identifitseerimistunnusega. Kui tarbija- ja 
välispakendi ühtivuses peaks toimuma 
muudatusi, tuleks need registreerida
lõikes 6 nimetatud andmebaasis.

Or. en

Muudatusettepanek 971
Jutta Haug
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad samuti, et 
sigaretitooteid, mis on suunatud liidu 
turule või mis viiakse liidus turule, 
toodetakse sellisel terviklikul viisil, mis 
kaitseb lõpptoodangut võltsimise eest.
Selles tähenduses on turvaelemendid 
järgmised:
a) sigaretipaber; 
b) filtri ümbrispaber;
c) vesimärgid;
c) perforeerimine;
d) rotatsioonsügavtrükk;
e) mitmevärvitrükk.

Or. en

Muudatusettepanek 972
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat 
registreerivad kõikide tarbijapakendite
nende valdusesse jõudmise, kõik 
vahepealsed liikumised ja nende valdusest 
lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat 
registreerivad kõikide tarbija- ja 
välispakendite nende valdusesse jõudmise, 
kõik vahepealsed liikumised ja nende 
valdusest lõpliku lahkumise ning 
edastavad andmed elektrooniliselt lõikes 6 
sätestatud andmepanka. Seda nõuet on 
võimalik täita, registreerides 
koondandmed, s.t välispakendi andmed, 
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mis on esitatud lõikes 2 a.

Or. en

Muudatusettepanek 973
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest 
jaemüügiettevõtjat registreerivad kõikide 
tarbijapakendite nende valdusesse 
jõudmise, kõik vahepealsed liikumised ja 
nende valdusest lõpliku lahkumise. Seda 
nõuet on võimalik täita, registreerides 
koondandmed, s.t välispakendi andmed, 
tingimusel, et tarbijapakendite liikumise 
tuvastamine ja jälgimine on endiselt 
võimalik.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
registreeritakse kõikide tarbijapakendite 
liikumine tootjalt kuni esimese ostjani, 
samuti kõik vahepealsed liikumised ja 
nende valdusest lõplik lahkumine. Seda 
nõuet on võimalik täita, registreerides 
koondandmed, s.t välispakendi andmed, 
tingimusel, et tarbijapakendite liikumise 
tuvastamine ja jälgimine on endiselt 
võimalik. 

Or. cs

Muudatusettepanek 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat 
registreerivad kõikide tarbijapakendite 
nende valdusesse jõudmise, kõik 
vahepealsed liikumised ja nende valdusest 

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat 
registreerivad kõikide tarbijapakendite ja 
väliste veopakendite nende valdusesse 
jõudmise, kõik vahepealsed liikumised ja 
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lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

nende valdusest lõpliku lahkumise. Seda 
nõuet on võimalik täita, registreerides 
koondandmed, s.t välispakendi andmed, 
tingimusel, et tarbijapakendite liikumise 
tuvastamine ja jälgimine on endiselt 
võimalik.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada kooskõla WHO raamkonventsiooni protokolliga tubakatoodetega 
ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta, tuleks kasutada kordumatuid 
identifitseerimistunnuseid kõigil välistel veopakenditel, nagu kastid, karbid ja 
kaubaalused.

Muudatusettepanek 975
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat
registreerivad kõikide tarbijapakendite 
nende valdusesse jõudmise, kõik 
vahepealsed liikumised ja nende valdusest 
lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest klienti
registreerivad kõikide tarbijapakendite 
nende valdusesse jõudmise, kõik 
vahepealsed liikumised ja nende valdusest 
lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate sarnaste muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest 
jaemüügiettevõtjat registreerivad kõikide 
tarbijapakendite nende valdusesse 
jõudmise, kõik vahepealsed liikumised ja 
nende valdusest lõpliku lahkumise. Seda 
nõuet on võimalik täita, registreerides 
koondandmed, s.t välispakendi andmed, 
tingimusel, et tarbijapakendite liikumise 
tuvastamine ja jälgimine on endiselt 
võimalik.

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni esimese
ostjani registreerivad kõikide 
tarbijapakendite nende valdusesse 
jõudmise, kõik vahepealsed liikumised ja 
nende valdusest lõpliku lahkumise. Seda 
nõuet on võimalik täita, registreerides 
koondandmed, s.t välispakendi andmed, 
tingimusel, et tarbijapakendite liikumise 
tuvastamine ja jälgimine on endiselt 
võimalik.

Or. it

Selgitus

See nõue on rangem, kui raamkonventsiooni protokollis praegu ette nähtud liikumise 
tuvastamise ja jälgimise kord, mille puhul piirdutakse esimese ettevõtjaga, ning 
kohaldamisala laiendamine muudaks asja veelgi keerulisemaks.

Muudatusettepanek 977
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat
registreerivad kõikide tarbijapakendite 
nende valdusesse jõudmise, kõik 
vahepealsed liikumised ja nende valdusest 

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest klienti
registreerivad kõikide tarbijapakendite 
nende valdusesse jõudmise, kõik 
vahepealsed liikumised ja nende valdusest 
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lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

Or. es

Muudatusettepanek 978
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikumise tuvastamiseks ja 
jälgimiseks kasutatav tehnika peaks 
kuuluma ettevõtjale ja seda peaks käitama 
ettevõtja, kes ei ole ei õiguslikult ega 
äriliselt seotud tubakatööstusega. 

Or. es

Selgitus

Oluline on teha vahet kontrollijal ja kontrollitaval.

Muudatusettepanek 979
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 

välja jäetud
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tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik 
andmeid elektrooniliselt lugeda ja 
edastada lõike 6 kohasesse andmepanka.

Or. it

Muudatusettepanek 980
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad esimese ostja
vahenditega, mis võimaldavad ostetud, 
müüdud, transporditud või muul viisil 
käsitletud tubakatoodete registreerimise. 
Selliste vahenditega peab olema võimalik 
andmeid elektrooniliselt lugeda ja edastada 
lõike 6 kohasesse andmepanka. 

Or. cs

Muudatusettepanek 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
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laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

laod ja veoettevõtted) liikmesriigi poolt 
kindlaks määratud vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama, millist liiki vahendeid kasutatakse.

Muudatusettepanek 982
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
esimese kliendini (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

Or. en

Muudatusettepanek 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest ostjat
(sealhulgas importijad, laod ja 
veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik 
rahvusvaheliste standardite kohaselt
andmeid elektrooniliselt lugeda ja edastada 
lõike 6 kohasesse andmepanka.

Or. it

Selgitus

Selliseid nõudeid ei ole raamkonventsiooni protokollis ning nende kehtestamine koormaks 
veelgi ettevõtjaid ning sunniks paljusid turult lahkuma, mis kahjustaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 984
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
esimese kliendini (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.
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Or. es

Muudatusettepanek 985
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeritud andmeid ei saa ükski 
tubakatoodete turustamisahelas osalev 
ettevõtja muuta ega kustutada, kuid 
andmed esitanud ettevõtja ja muud 
ettevõtjad, kes on tehinguga otseselt 
seotud, näiteks tarnija või kaubasaaja, 
võivad varem registreeritud andmete 
kohta esitada märkuseid. Asjaomane 
ettevõtja lisab õiged andmed ja viite varem 
registreeritud andmetele, mida on nende 
arust vaja parandada. Erakorralistel 
asjaoludel ja pärast piisavate tõendite 
esitamist, võib selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus registreerimine toimus, või kui 
registreerimine toimus väljaspool liitu, siis 
importiva liikmesriigi pädev asutus 
lubada juba registreeritud andmete 
muutmist või kustutamist.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 986
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 

välja jäetud
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seotud asjaomase tootja ja importijaga. 
Andmepanga füüsiline asukoht peab 
olema liidu territooriumil. Kolmanda 
isiku sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja 
tehniliste vahendite poolest) ning lepingu 
peab heaks kiitma ja edaspidi neid 
jälgima välisaudiitor, keda soovitab ja 
kellele maksab tasu tubakatootja ning 
kelle on komisjon heaks kiitnud. 
Liikmesriigid tagavad, et andmepanga 
puhul järgitakse läbipaistvuse põhimõtet 
ja et liikmesriikide pädevatel asutustel, 
komisjonil ja sõltumatutel kolmandatel 
isikutel on andmepangale igal ajal 
juurdepääs. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid või komisjon 
anda tootjatele või importijatele 
juurdepääsu kõnealusele teabele, 
tingimusel et tundlikku äriteavet 
kaitstakse nõuetekohaselt kooskõlas 
asjakohaste riiklike ja liidu 
õigusnormidega.

Or. it

Muudatusettepanek 987
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga. 
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil. Kolmanda isiku 
sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima 
välisaudiitor, keda soovitab ja kellele 

6. Liikmesriigid sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate tubakatoodete tootjate ja 
importijaga. Andmepanga füüsiline 
asukoht peab olema liidu territooriumil. 
Kolmanda isiku sobivuse (eelkõige 
sõltumatuse ja tehniliste vahendite poolest) 
ning lepingu peab heaks kiitma ja edaspidi 
neid jälgima välisaudiitor, kelle nimetab
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maksab tasu tubakatootja ning kelle on
komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide 
pädevatel asutustel, komisjonil ja 
sõltumatutel kolmandatel isikutel on 
andmepangale igal ajal juurdepääs. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid või komisjon anda 
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
kõnealusele teabele, tingimusel et 
tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

komisjon. Andmehalduslepingute ja 
audiitoriga seotud kulud kannavad 
tubakatootjad ja -importijad vastavalt 
nende jurisdiktsiooni all olevate 
kordumatute identifitseerimistunnuste 
arvule. Liikmesriigid tagavad, et 
andmepanga puhul järgitakse läbipaistvuse 
põhimõtet ja et liikmesriikide pädevatel 
asutustel, komisjonil ja sõltumatutel 
kolmandatel isikutel on andmepangale igal 
ajal juurdepääs. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
või komisjon anda tootjatele või 
importijatele juurdepääsu kõnealusele 
teabele, tingimusel et tundlikku äriteavet 
kaitstakse nõuetekohaselt kooskõlas 
asjakohaste riiklike ja liidu 
õigusnormidega.

Or. en

Muudatusettepanek 988
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga. 
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil. Kolmanda isiku 
sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima 
välisaudiitor, keda soovitab ja kellele 
maksab tasu tubakatootja ning kelle on 
komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide 

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate tubakatoodete tootjate ja 
importijaga. Andmepanga füüsiline 
asukoht peab olema liidu territooriumil. 
Kolmanda isiku sobivuse (eelkõige 
sõltumatuse ja tehniliste vahendite poolest) 
ning lepingu peab heaks kiitma ja edaspidi 
neid jälgima välisaudiitor, kellele maksab 
tasu tubakatootja ning kelle on nimetanud
komisjon. Liikmesriigid tagavad, et 
andmepanga puhul järgitakse läbipaistvuse 
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pädevatel asutustel, komisjonil ja 
sõltumatutel kolmandatel isikutel on 
andmepangale igal ajal juurdepääs. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid või komisjon anda 
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
kõnealusele teabele, tingimusel et 
tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

põhimõtet ja et liikmesriikide pädevatel 
asutustel, komisjonil ja sõltumatutel 
kolmandatel isikutel on andmepangale igal 
ajal juurdepääs. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
või komisjon anda tootjatele või 
importijatele juurdepääsu kõnealusele 
teabele, tingimusel et tundlikku äriteavet 
kaitstakse nõuetekohaselt kooskõlas 
asjakohaste riiklike ja liidu 
õigusnormidega.

Or. en

Selgitus

Tubakatööstuse ettevõtjad on juba pikka aega olnud sigarettide salakaubaveo 
kaasosalised. Seepärast ei tohiks neil lubada valida andmete säilitamise ettevõtet ega 
välisaudiitorit. Liikmesriigid peaksid valima andmete säilitamise ettevõtte ja komisjon 
peaks valima välisaudiitori.

Muudatusettepanek 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga. 
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil. Kolmanda isiku 
sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima 
välisaudiitor, keda soovitab ja kellele 
maksab tasu tubakatootja ning kelle on 
komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide 
pädevatel asutustel, komisjonil ja 

6. Liikmesriigid kontrollivad, et 
tubakatoodete tootjad ja importijad 
sõlmivad andmehalduslepingud 
sõltumatute kolmandate isikutega, kes 
haldavad andmepanka nende andmete osas, 
mis on seotud asjaomase tootja ja 
importijaga. Andmepanga füüsiline 
asukoht peab olema liidu territooriumil. 
Kolmanda isiku sobivuse (eelkõige 
sõltumatuse ja tehniliste vahendite poolest) 
ning lepingu peab heaks kiitma ja edaspidi 
neid jälgima välisaudiitor, keda soovitab ja 
kellele maksab tasu tubakatootja ning kelle 
on komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide 
pädevatel asutustel, komisjonil ja 
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sõltumatutel kolmandatel isikutel on 
andmepangale igal ajal juurdepääs.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid või komisjon anda 
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
kõnealusele teabele, tingimusel et 
tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

sõltumatutel kolmandatel isikutel on 
andmepangale igal ajal juurdepääs. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid või komisjon anda 
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
kõnealusele teabele, tingimusel et 
tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikide kohustus on kontrollida tootjate esitatud andmeid. 

Muudatusettepanek 990
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et isikuandmeid 
töödeldakse ainult kooskõlas direktiivi 
95/46/EÜ eeskirjade ja kaitseklauslitega.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 991
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtava ja peidetud
elemendiga võltsimisekindel vähemalt 1 
cm2 suurune turvaelement, mis on trükitud 
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võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega 
või mõne muu õigusnormidega lubatud 
elemendiga.

või kinnitatud nii, et seda ei ole võimalik 
eemaldada, kustutada ja mitte mingil viisil 
varjata või poolitada, sealhulgas 
maksumärkide ja hinnasiltidega või mõne 
muu õigusnormidega lubatud elemendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 992
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega 
või mõne muu õigusnormidega lubatud 
elemendiga.

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel loetav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega 
või mõne muu õigusnormidega lubatud 
elemendiga.

Or. cs

Muudatusettepanek 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule, turvalisele ja 
kopeerimiskindlale
identifitseerimistunnusele on kõikidel 
turuleviidavatel tubakatoodete 
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on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega 
või mõne muu õigusnormidega lubatud 
elemendiga.

tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega 
või mõne muu õigusnormidega lubatud 
elemendiga.

Or. pl

Muudatusettepanek 994
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega 
või mõne muu õigusnormidega lubatud 
elemendiga.

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
turvaelement, mis on trükitud või 
kinnitatud nii, et seda ei ole võimalik 
eemaldada, kustutada ja mitte mingil viisil 
varjata või poolitada, sealhulgas 
maksumärkide ja hinnasiltidega või mõne 
muu õigusnormidega lubatud elemendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 995
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
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kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja 
hinnasiltidega või mõne muu 
õigusnormidega lubatud elemendiga.

kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada.
Liikmesriikides, kus tubakatoodetel 
kasutatakse maksumärke ja kasutatavad 
maksumärgid vastavad eespool nimetatud 
nõuetele, ei ole täiendavad 
turvaelemendid nõutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 996
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega 
või mõne muu õigusnormidega lubatud 
elemendiga.

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel võltsimisekindel 
turvaelement, mis on trükitud või 
kinnitatud nii, et seda ei ole võimalik 
eemaldada, kustutada ja mitte mingil viisil 
varjata või poolitada, sealhulgas 
maksumärkide ja hinnasiltidega või mõne 
muu õigusnormidega lubatud elemendiga.

Or. es

Muudatusettepanek 997
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjoni volitatakse vastu võtma välja jäetud
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delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et:
(a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,
(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,
(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

Or. it

Muudatusettepanek 998
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,
(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
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täielikult ühilduvad,
(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

Or. en

Selgitus

Kõik käesoleva direktiivi raames tehtavad otsused on ülimalt poliitilise iseloomuga. Mis 
tahes muudatused tuleks teha seadusandliku tavamenetluse teel.

Muudatusettepanek 999
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,
(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,
(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

Or. cs
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Muudatusettepanek 1000
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,
(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,
(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

Or. de

Muudatusettepanek 1001
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
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eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,
(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,
(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituste andmine komisjonile (lõikega 9) ei ole 
vastuvõetav. Neid küsimusi tuleb käsitleda direktiivis endas.

Muudatusettepanek 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni 
La Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Võttes nõuetekohaselt arvesse praegusi 
tavasid, tehnikat ja kaubanduslikke 
lahendusi, aga ka tarbekaupade liikumise 
tuvastamise, jälgimise ja autentsuse 
kontrollimise suhtes kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja asjaomaseid 
nõudeid, mis on sätestatud WTO 
protokollis tubakatoodetega 
ebaseadusliku kauplemise tõkestamise 
kohta, volitatakse komisjoni võtma vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et:

Or. it
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Selgitus

Otsesõnu tuleb viidata ka toodete liikumise tuvastamist, jälgimist, kontrollimist ja 
autentsuse kontrollimist reguleerivatele kehtivatele rahvusvahelistele normidele.

Muudatusettepanek 1003
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1004
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määratleda tehnilised standardid,
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,

(b) määratleda rahvusvahelised tehnilised 
standardid ja kehtestada ühtne teabenõude 
vorm, et tagada kaubapartii märgistamise
ja seonduvate funktsioonide täitmiseks
kasutatavate süsteemide täielik ühilduvus
kogu liidus,

Or. de

Muudatusettepanek 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni 
La Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,

(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad ja vastavad 
rahvusvahelistele normidele,

Or. it

Selgitus

Esile tuleks tõsta ka vajadust võtta jätkuvalt arvesse toodete liikumise tuvastamist, 
jälgimist, kontrollimist ja autentsuse kontrollimist reguleerivaid rahvusvahelisi norme.

Muudatusettepanek 1007
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni 
La Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Esile tuleks tõsta ka vajadust võtta jätkuvalt arvesse toodete liikumise tuvastamist, 
jälgimist, kontrollimist ja autentsuse kontrollimist reguleerivaid rahvusvahelisi norme.

Muudatusettepanek 1009
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõikega ette nähtud 
delegeeritud õigusaktide koostamisel 
võtab komisjon arvesse praegusi tavasid, 
tehnikat ja kiiresti tarnitavate 
tarbekaupade liikumise tuvastamise, 
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jälgimise ja autentsuse kontrollimise 
rahvusvahelisi norme, nagu ka 
asjaomaseid nõudeid, mis on sätestatud 
WTO tubaka tarbimise leviku 
vähendamise raamkonventsiooni 
protokollis, milles käsitletakse 
tubakatoodetega ebaseadusliku 
kauplemise tõkestamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 1010
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1011
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. fi

Muudatusettepanek 1012
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

WTO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni tubakatoodetega 
ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli artikli 8 lõikes 3 nähakse muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul ette 
kümneaastane üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro
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Muudatusettepanek 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Vt WTO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni tubakatoodetega 
ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli artikli 8 lõiget 3.

Muudatusettepanek 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 15 välja jäetud
Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas
Liikmesriigid keelavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piirakse Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keelustamine on ebaproportsionaalselt range 
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meede, mis on vastuolus siseturu põhimõtete ja ideega.

Muudatusettepanek 1016
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid lubavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka
turuleviimist.

Or. nl

Muudatusettepanek 1017
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt on 
liikmesriikidel õigus otsustada
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise keelustamise või lubamise 
üle riiklikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Nii lahtiselt kui ka portsjonitena müüdav suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas on 
vähem kahjulik kui suitsetamiseks mõeldud tubakas, mistõttu ei peaks EL selle kasutamise 
vastu võitlema. Lisaks ei ole ELi tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee andmetel teaduslikult kuigi veenvalt tõestatud, et suitsuvabade 
tubakatoodete (st suukaudseks kasutamiseks mõeldud Rootsi tubakas) tarbimine 
suurendab suitsetama hakkamise tõenäosust.
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Muudatusettepanek 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer 
Fjellner, Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piiraks Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist. See keeld ei tohiks aga 
mõjutada kaua aega turul olnud 
traditsioonilisi suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubakatooteid, mille tarbimist 
võivad liikmesriigid individuaalsel alusel 
lubada.

Or. en

Muudatusettepanek 1019
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piiraks Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist. Suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka märgistamisele kehtivad 
samad eeskirjad kui muude suitsuvabade 
tubakatoodete märgistamisele.

Or. fi

Muudatusettepanek 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad keelata suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piiraks Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a 
member state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to 
public health, then surely it is a matter for the member state – in other words, each 
member state should have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. 
Even if there is no intent to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. 
Different treatment may be justified in different member states because of different 
cultures and differing estimates of public health impact in different cultural contexts.

Muudatusettepanek 1021
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad suitsuvabade 
tubakatoodete, näiteks suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka, 
närimistubaka ja nuusktubaka
turuleviimise, ilma et see piiraks Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Or. fi

Muudatusettepanek 1022
Nils Torvalds
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Liikmesriigid ja liikmesriikide piirkonnad, 
kus on suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka tarbimise komme, võivad 
taotleda riigile või piirkonnale erandi 
tegemist kultuurilistel või ajaloolistel 
põhjustel.

Or. sv

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keelustamise otsus ei ole sidus ning muu 
hulgas mõjutab see kõiki Läänemere piirkonna riike, kus suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka tarbimine on traditsioon. Nende riikide ja piirkondade elanikkond ei 
mõista, miks tuleks keelustada toode, mida on traditsiooniliselt kasutatud ning mis on 
piirkonna kultuurilise identiteedi osa, eriti arvestades, et kõnealune toode kahjustab 
tervist vähem kui sigaretid.

Muudatusettepanek 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vajaduse korral võivad liikmesriigid
parema tervisekaitse huvides keelata
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keelustamise 
õigus, aga mitte kohustus.

Muudatusettepanek 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turuleviidavate suitsuvabade 
tubakatoodete mürgiste ja 
kantserogeensete ainete sisaldusele 
kehtestatakse maksimummäärad. 
Asjaomased ained määratletakse 
üksikasjalikult [uues] III lisas, kus 
kehtestatakse ka piirmäärad.

Or. en

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keelustamise asemel kehtestatakse kõikidele 
suitsuvabadele tubakatoodetele kvaliteedistandardid. Selle asemel, et keelustada kõige 
vähem tervistkahjustavad suitsuvabad tubakatooted, kõrvaldatakse nii turult hoopis kõige 
ohtlikumad tooted, see on aga kooskõlas siseturu tervisealaste eesmärkidega. Käesolevas 
osas on esitatud tubakatoodete reguleerimise WHO uurimisrühma aruandes „Report on 
the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation WHO Technical Report Series, no. 
955” (2010) toodud reguleerimisalased soovitused.

Muudatusettepanek 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakatoodete koostise reguleerimise eest 
vastutavad need liikmesriigid, kus 
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suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakatoodete müük on lubatud (vastavalt 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklile 151). Seetõttu ei peaks käesoleva 
direktiivi artikli 6 sätted suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubakale kehtima.

Or. sv

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakatoodete üldist keelustamist arvestades puudub 
nende koostise ELi tasandil reguleerimiseks asjakohane piiriülene huvi. Seetõttu peaks 
seda riiklikul tasandil reguleerima liikmesriik (Rootsi), kus suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubakatoodete müük on lubatud. Komisjoni ettepanekus ei reguleerita piisavalt 
näiteks kahjulike sõltuvusttekitavate lisaainete sisaldust. Inimeste tervist kahjustada 
võivaid aineid ei käsitleta mitte üldse, aga laialt kasutatavate maitse- ja lõhnaainete 
suhtes võetakse karme reguleerimismeetmeid.

Muudatusettepanek 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi (välja arvatud selle 
artiklit 15) ei kohaldata suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka puhul.

Or. en

Selgitus

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. 
Article 114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal 
market and make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection 
through a harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled. A 
regulation adopted with Article 114 as legal base must either: A. removing 
obstacles to trade which arise from disparities between national laws and which have a 
direct effect on the functioning of the internal market; or B. Eliminating “significant” 
distortions of competition which arise from disparities between national laws. Neither of 
those conditions is fulfilled in relation to a regulation for oral tobacco. If oral tobacco 
can’t be exported there is no inter-state trade- it can only be marketed in Sweden. If oral 
tobacco manufacturers complied with EU law, it would not mean that they could sell oral 
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tobacco in other EU states. For the same reasons, regulation of oral tobacco would not 
help to avoid significant distortions in the conditions of competition. A regulation would 
not have any effect on the sale of snus in other member States, or for snus manufactures 
in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated by the EU as there is no risk 
that any differences among national laws, regulating oral tobacco, would create 
obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of competition will 
arise

Muudatusettepanek 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõikes 1 a ning III lisas 
esitatud ainete ja piirmäärade loetelu 
vastavalt teaduse arengule ja 
rahvusvaheliselt kokku lepitud normidele, 
võttes arvesse proportsionaalsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid ning 
eesmärki saavutada siseturul 
kõrgetasemeline tervisekaitse.

Or. en

Selgitus

Komisjonile antakse volitused õigusraamistiku kohandamiseks – näiteks raskmetallide või 
muude kantserogeensete ainete lisamiseks loetellu, kui see on põhjendatud.

Muudatusettepanek 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II jaotis – IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete kaugmüük
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Or. fr

Selgitus

Kaugmüügi ja eelkõige internetipõhise kaugmüügi lubamine liikmesriigis võib põhjustada 
sama tõsiseid tervisealaseid tagajärgi kui piiriülene müük.

Muudatusettepanek 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II jaotis – IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete müük

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks muudatusettepaneku esitajate poolt internetimüügi ja 
müügipunktides kasutatavate väljapanekute kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete kaugmüük

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut nr 1028.
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Muudatusettepanek 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete internetimüük

Or. en

Selgitus

Keelustada tuleks kogu internetimüük, mitte ainult piiriülene müük. Ostja vanuse 
tulemuslik kontrollimine on veebimüügi puhul väga raske.

Muudatusettepanek 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil igasuguse piiriülese 
kaugmüügiteenuse osutamise, muu 
hulgas e-kaubanduse ja postimüügi, 
telefoni-, tele- ja internetimüügi ja mis 
tahes muu tehnoloogia abil teostatavad 
tehingud.

Liikmesriikidel on õigus otsustada 
laiendada kõnealust keeldu ka 
riigisisestele müügitehingutele.
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Or. es

Muudatusettepanek 1033
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete, 
nikotiini sisaldavate toodete ning 
tubakaasendajate piiriülese kaugmüügi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku sätteid on väga raske rakendada ja kontrollida. Kogu kaugmüügi 
keelustamist oleks seetõttu lihtsam teostada ja jälgida. Keeld peaks hõlmama ka nikotiini 
sisaldavaid tooteid ja tubakaasendajaid (taimsed suitsetatavad tooted, e-sigaretid), sest 
neid turustatakse peamiselt interneti teel ja neid on raske kontrollida. Vähemalt tuleks 
neid reguleerida (vanusepiirangud jms).

Muudatusettepanek 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete
piiriülese kaugmüügi. 

Or. pl

Selgitus

Sellist müüki ja eriti ostja vanuse kontrollimist on võimatu tegelikkuses kontrollida.

Muudatusettepanek 1035
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad sellistele 
jaemüügiettevõtetele, kellel on kavas 
pakkuda liidus asuvatele tarbijatele
piiriülese kaugmüügi teenust, kohustuse 
registreerida ennast selle liikmesriigi 
pädevate asutuste juures, kus on nende 
asutamiskoht, ja selles liikmesriigis, kus 
asub tegelik või võimalik tarbija. 
Väljaspool liitu asutatud 
jaemüügiettevõtted peavad ennast 
registreerima selle liikmesriigi pädevate 
asutuste juures, kus asub tegelik või 

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil asutatud jaemüügiettevõtete
piiriülese kaugmüügi ja selles osalemise 
ning internetimüügi teenuse osutamise.



AM\935762ET.doc 51/57 PE510.719v01-00

ET

võimalik tarbija. Kõik jaemüügiettevõtted, 
kellel on kavas hakata pakkuma piiriülese 
kaugmüügi teenust, esitavad pädevale 
asutusele vähemalt järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt aitab tubakatoodete piiriülene internetimüük 
kaasa madalamate hindadega spekuleerimisele ja võimaldab ebaseaduslikku kauplemist, 
kusjuures sellega tegelevad peamiselt veebipõhiselt tegutsevad jaemüügiettevõtjad, kes 
kasutavad ära liikmesriikide maksusüsteemide erinevust ja õõnestavad seeläbi 
liikmesriikide püüdeid kasutada suitsetamise vähendamiseks kõrget maksumäära.

Muudatusettepanek 1036
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil asutatud jaemüügiettevõtete
piiriülese kaugmüügi.

Or. en

Selgitus

Piiriülest kaugmüüki kasutatakse peamiselt võltsitud või ebaseaduslike tubakatoodete 
müügiks. See ohustab tarbijate tervist ja kahjustab liikmesriikide tubakamaksustamise 
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poliitikat, mille eesmärk on võidelda suitsetamise vastu.

Muudatusettepanek 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad piiriülese 
kaugmüügi liidus asuvatele tarbijatele.

Or. it

Selgitus

Piiriülene kaugmüük ohustab tarbijate ja eelkõige alaealiste turvalisust ning suurendab 
tubakatoodete ebaseaduslikku müüki.

Muudatusettepanek 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad sellistele 1. Sigarettide ja isevalmistatavate 



AM\935762ET.doc 53/57 PE510.719v01-00

ET

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

sigarettide tubaka internetimüük liidus
keelustatakse.

Muude tubakatoodete ja nikotiini 
sisaldavate seotud toodete internetimüügi 
üle teostatakse liidus rangemat 
järelevalvet.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku esitamise eesmärk on tugevdada ja selgitada raportöör Linda 
McAvani muudatusettepanekuid 42–47 piiriülese kaugmüügi keelustamise kohta.

Muudatusettepanek 1039
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad sellistele 
jaemüügiettevõtetele, kellel on kavas 
pakkuda liidus asuvatele tarbijatele
piiriülese kaugmüügi teenust, kohustuse 
registreerida ennast selle liikmesriigi 
pädevate asutuste juures, kus on nende 
asutamiskoht, ja selles liikmesriigis, kus 
asub tegelik või võimalik tarbija. 
Väljaspool liitu asutatud 
jaemüügiettevõtted peavad ennast 

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete
piiriülese kaugmüügi.
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registreerima selle liikmesriigi pädevate 
asutuste juures, kus asub tegelik või 
võimalik tarbija. Kõik jaemüügiettevõtted, 
kellel on kavas hakata pakkuma piiriülese 
kaugmüügi teenust, esitavad pädevale 
asutusele vähemalt järgmise teabe:

Or. fi

Muudatusettepanek 1040
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete
kaugmüügi.

Or. fi

Muudatusettepanek 1041
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete
piiriülese kaugmüügi.

Or. en

Selgitus

Tubakatoodete piiriülese kaugmüügi ja sealhulgas internetimüügi keelamine kogu ELis 
on noorte kaitseks kõige tõhusam viis. Selline lähenemine soodustab jõustamist ning 
tagab vajaliku ja proportsionaalse lahenduse.

Muudatusettepanek 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad sellistele 
jaemüügiettevõtetele, kellel on kavas 
pakkuda liidus asuvatele tarbijatele
piiriülese kaugmüügi teenust, kohustuse 
registreerida ennast selle liikmesriigi 
pädevate asutuste juures, kus on nende 
asutamiskoht, ja selles liikmesriigis, kus 
asub tegelik või võimalik tarbija. 
Väljaspool liitu asutatud 
jaemüügiettevõtted peavad ennast 

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil asutatud jaemüügiettevõtete
piiriülese kaugmüügi.
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registreerima selle liikmesriigi pädevate 
asutuste juures, kus asub tegelik või 
võimalik tarbija. Kõik jaemüügiettevõtted, 
kellel on kavas hakata pakkuma piiriülese 
kaugmüügi teenust, esitavad pädevale 
asutusele vähemalt järgmise teabe:

Or. it

Muudatusettepanek 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad oma territooriumil 
tubakatoodete internetimüügi.

(Tuleks asendada kogu artikkel)

Or. en

Selgitus

Tubakatoodete internetimüügi korral on vanusepiirangu jõustamine keeruline. 
Tubakatoodete veebimüügi puhul ei täideta sageli kehtivate õigusaktide nõudeid, näiteks 
seoses terviseohu hoiatustega. Üheksa liikmesriiki on juba tubakatoodete internetimüügi 
keelustanud ning kõige lihtsam tulevikulahendus on tõenäoliselt selle keelustamine ELi 
tasandil.
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