
AM\935765ET.doc PE510.722v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2012/0366(COD)

14.5.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
1234–1360

Raporti projekt
Linda McAvan
(PE508.085v03-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.722v01-00 2/77 AM\935765ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\935765ET.doc 3/77 PE510.722v01-00

ET

Muudatusettepanek 1234
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:

välja jäetud

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:

välja jäetud

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

Or. pl

Muudatusettepanek 1236
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Selle artikli õiguslikku kontseptsiooni ei saa toetada. Nikotiinisisaldusega tooted – välja 
arvatud tubakatooted – tuleks nikotiinisisaldusest olenemata liigitada ravimiteks. Ettepaneku 
artikkel 18 ei toeta kõrgetasemelise tervisekaitse tagamist ja on vastuolus Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 168 lõikega 7. Artikkel 18 kujutab endast Ungari kehtivate 
õigusnormidega võrreldes tagasiminekut ja on seetõttu praegusel kujul vastuvõetamatu.

Muudatusettepanek 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:

välja jäetud

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

Or. it

Muudatusettepanek 1238
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) katma 15 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 17 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 20 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Or. nl

Muudatusettepanek 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon palub tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomiteel 
(SCENIHR) esitada arvamus 24 kuu 
jooksul alates direktiivi jõustumisest, et 
saada usaldusväärset teaduslikku ja 
toksikoloogilist teavet selle kohta, kas 
elektrooniliste sigarettide peamised 
koostisosad on kahjulikud või mitte, ja 
võimalike ettevaatusabinõude kohta, mida 
tuleks selle tubakaga seotud toote suhtes 
võtta;

Or. fr

Selgitus

Komisjon ja selle teaduskomiteed peaksid võimalikult peatselt koostama tervikliku 
ohutusaruande turul saadaolevate elektrooniliste sigarettide tüüpide kohta (mis sageli ei 
kuulu ühegi õigusakti kohaldamisalasse).

Muudatusettepanek 1240
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1241
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1242
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 1244
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1245
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma välja jäetud
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delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

Or. en

Selgitus

Selle artikli õiguslikku kontseptsiooni ei saa toetada. Nikotiinisisaldusega tooted – välja 
arvatud tubakatooted – tuleks nikotiinisisaldusest olenemata liigitada ravimiteks. Ettepaneku 
artikkel 18 ei toeta kõrgetasemelise tervisekaitse tagamist ja on vastuolus Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 168 lõikega 7. Artikkel 18 kujutab endast Ungari kehtivate 
õigusnormidega võrreldes tagasiminekut ja on seetõttu praegusel kujul vastuvõetamatu.

Muudatusettepanek 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1247
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

5. Viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmist kõikide liikmesriikide 
õigusesse esitab komisjon aruande muude 
direktiivi sätete kohaldamise kohta, 
nikotiinisisaldusega toodetele. Aruandes 
käsitleb komisjon teaduse ja tehnika 
arengut nikotiinisisaldusega toodete 
valdkonnas seoses tarbijakäitumise ja 
tootekategooriatega.
Vajaduse korral lisab komisjon aruandele 
seadusandliku ettepaneku, kus esitatakse 
eeskirjad tooteohutuse, 
nikotiinisisaldusega toodete reklaamimise 
ja terviseohu hoiatuste paigutust, vormi, 
kujundust, küljendust ja roteerumist 
käsitlevate sätete kohta. 

Or. de

Muudatusettepanek 1248
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 

5. Komisjon koostab 1. jaanuariks 2017 
uurimuse nikotiinisisaldusega toodete 
kohta, konsulteerides asjaomaste 
sidusrühmade ja liikmesriikidega. 
Uurimus hõlmab terviklikku 
ohutushinnangut, riskihinnangut ja 
tasuvusanalüüsi ning selles esitatakse eri 
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kohta ning neid kohandada. õiguslikud võimalused.

Or. en

Selgitus

Elektroonilised sigaretid ei ole ravimid ja nende kohta ei esitata inimeste tervise parandamise 
või haiguste ennetamisega seotud väiteid. Samuti ei ole loeta neid tubakatooteks, kuigi nad 
pihustavad nikotiini. Niisiis ei kuulu elektroonilised sigaretid ei ravimeid ega ka 
tubakatooteid käsitlevate õigusaktide kohaldamisalasse. Käesolevas muudatusettepanekus 
soovitatakse korraldada uurimus, et esitada nende uute toodete kohta sobivad 
õigusloomevõimalused.

Muudatusettepanek 1249
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hiljemalt kaks aastat pärast artikli 25 
lõikes 1 toodud tähtaega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
aruande selle kohta, kas tuleks esitada 
uued seadusandlikud ettepanekud 
niisuguste nikotiinisisaldusega toodete 
turuletoomise kohta, milleks ei ole antud 
luba direktiivi 2001/83/EÜ raames.
Aruandes toob komisjon eelkõige esile 
tegurid, mida tuleks kaaluda, pidades 
silmas teaduslike ja tehniliste teadmiste, 
sealhulgas asjaomaseid tooteid käsitlevate 
rahvusvaheliselt kokkulepitud eeskirjade 
ja standardite arengut, ning pöörab erilist 
tähelepanu järgmisele:
(a) nikotiinisisaldusega toodete tootmist ja 
tarnet käsitlevad standardid;
(b) sobiv vanuse alammäär 
nikotiinisisaldusega toodete müügi ja ostu 
korral;
(c) tarbijate teavitamise nõuded; 
(d) reklaam ja teavitamine kooskõlas 
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toodete kahju vähendamise 
potentsiaaliga, kaasa arvatud teaduslikel 
andmetel põhinevate väidete kasutamine 
toodete kohta;
(e) vajadus tagada tubakatoodete 
tarbijatele nikotiinisisaldusega toodete 
kättesaadavus.
Aruande koostamise eesmärgil analüüsib 
komisjon teaduse ja tehnika valdkonna 
ekspertide abiga nikotiinisisaldusega 
toodete kasutamise ja tarbimise tavasid.

Or. xm

Selgitus

Vähendatud riskiga tooted, näiteks e-sigaretid, võivad asendad traditsioonilisi tubakatooteid 
ja aidata tubakatarbimise üldist kahjulikku tervisemõju vähendada. Õiguslik reguleerimine on 
vajalik, kuid litsentsimisnõue kooskõlas inimtervishoius kasutatavate ravimite direktiiviga ei 
ole uusimate teaduslike teadmistega kooskõlas ja tuleks uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Nikotiinisisaldusega tooted

1. Nikotiinisisaldusega tooted võib turule 
lasta ainult loa alusel, mis on kooskõlas:
(a) direktiiviga 2001/83/EÜ või
(b) lõigetes 2 ja 3 sätestatud lihtsustatud 
menetlusega.
Lihtsustatud menetlus
2. Lihtsustatud menetluse kohaselt 
nõuavad liikmesriigid, et 
nikotiinisisaldusega toodete tootjad ja 
importijad esitaksid turustamisloa 
taotluse, mis sisaldab järgmist:
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(a) tõendid selle kohta, et toode on 
valmistatud kooskõlas hea tootmistava 
põhimõtete ja juhtnööridega;
(b) kõnealuse toote üksikasjalik kirjeldus, 
kaasa arvatud kõik koostisosad ja nende 
kogused, samuti teave heitkoguste kohta;
(c) riskiohjamiskava, kaasa arvatud 
võimaliku kõrvaltoime jälgimise ja 
registreerimise süsteem.
Liikmesriikidel on õigus taotluse 
menetlemise eest tasu nõuda. Samuti 
võivad nad nõuda, et tootjad või 
importijad teostaksid lisakatseid või 
esitaksid täiendavat teavet. Kõik 
liikmesriigid võtavad asjakohaselt arvesse 
teistes liikmesriikides varem välja antud 
lube.
3. Toodete puhul, mille jaoks on luba 
antud lihtsustatud menetluse teel, tagavad 
liikmesriigid järgmiste tingimuste 
täitmise:
(a) tootele on selgesti märgitud 
nikotiinisisaldus, kasutusjuhised, 
kõrvaltoimest teatamise juhised ning 
tootja andmed;
(b) igale tarbijapakendile ja igale 
välispakendile kantakse järgmine 
terviseohu hoiatus:
Toode on mõeldud kasutamiseks 
tubakasigarettide asendajana 18aastastele 
või vanematele isikutele, kes suitsetavad. 
Sisaldab nikotiini, mis on äärmiselt 
sõltuvusttekitav aine. Raseduse, rinnaga 
toitmise, nikotiini või propüleenglükooli 
allergia või kõrge vererõhu korral pea 
nõu arstiga;
(c) maitse- või lõhnaained ei ole lubatud;
(d) toodet müüakse kooskõlas antud 
liikmesriigis tubakatoodete müügi kohta 
kehtiva vanuse alampiiriga;
(e) toodet müüakse väljaspool apteeki;
(f) reklaam ja tutvustamine on 
nõuetekohaselt reguleeritud.
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4. Liikmesriigid jälgivad 
nikotiinisisaldusega toodete turu arengut, 
kaasa arvatud kahjuliku mõju 
vähendamisel tehtud edusammud ja 
tõendid peibutava vahendina kasutamise 
kohta noorte seas. Viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmist esitab 
komisjon tõendite põhjal aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Aruandes hinnatakse käesoleva direktiivi 
muutmise vajalikkust.

Or. en

Selgitus

Tõendid näitavad, et e-sigaretid võivad kahju vähendamise strateegiatele kaasa aidata ja 
seetõttu tuleks neil lubada vabamalt sigarettidega konkureerida, nt seoses müügikohtadega. 
Sellegipoolest peaksid tooted vastama asjakohastele ohutus- ja kvaliteedinormidele. 
Lihtsustatud loataotlusmenetluse puhul kasutatakse nii ravimeid kui ka tubakatooteid 
käsitlevate õigusaktide elemente. Arvestades sellega, et eelkõige pikaajalise mõju kohta on 
veel vähe andmeid, tuleks edasi liikuda ettevaatlikult. Vaja on täiendavat järelevalvet ja viie 
aasta pärast tuleks nikotiinisisaldusega tooteid puudutav seadusandlik kord läbi vaadata.

Muudatusettepanek 1251
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taimsed suitsetatavad tooted Tubakat asendavad tooted

Or. en

Selgitus

Artikli 19 pealkiri on liiga kitsas, seda tuleks laiendada, et see hõlmaks ka tubakat asendavaid 
tooteid (nt e-sigarettides ja taimse päritoluga sigarettides kasutatavad nikotiinivabad 
kapslid), sest ka need kahjustavad tervist.

Muudatusettepanek 1252
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taimse suitsetatava toote igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud järgmine terviseohu 
hoiatus:

Tubakat asendava toote igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud järgmine üldhoiatus:

Or. en

Muudatusettepanek 1253
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taimse suitsetatava toote igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud järgmine terviseohu 
hoiatus:

Taimse suitsetatava toote või 
aurustamiseks või suitsetamiseks ette 
nähtud nikotiinivaba toote igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud järgmine terviseohu 
hoiatus:

Or. fi

Muudatusettepanek 1254
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „See toode võib kahjustada sinu tervist.” „See toode kahjustab sinu tervist.”

Or. el

Muudatusettepanek 1255
Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „See toode võib kahjustada sinu tervist.” „See looduslik toode võib kahjustada sinu 
tervist.”

Or. fr

Selgitus

Terviseohu hoiatused peaksid kajastama kõnealuse toote tegelikku iseloomu ja kirjeldama 
seda nii täielikult kui võimalik.

Muudatusettepanek 1256
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „See toode võib kahjustada sinu tervist.” „See toode kahjustab sinu tervist.”

Or. en

Muudatusettepanek 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„See toode võib kahjustada sinu tervist.” „See toode kahjustab sinu tervist.”

Or. de
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Muudatusettepanek 1258
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Terviseohu hoiatus trükitakse 
tarbijapakendi ja iga välispakendi 
eesmisele ja tagumisele välispinnale.

2. Terviseohu hoiatus trükitakse 
tarbijapakendi ja iga välispakendi 
eesmisele, alumisele või tagumisele 
välispinnale.

Or. cs

Muudatusettepanek 1259
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Terviseohu hoiatus peab vastama artikli 
10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. See peab 
katma vähemalt 15 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 17 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 20 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Or. nl

Muudatusettepanek 1260
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Terviseohu hoiatus peab vastama artikli 
10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. See peab 

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

katma vähemalt 15 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 18 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 20 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Or. de

Muudatusettepanek 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1262
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Tubakatoodete imitatsioonid

Tubakatoodete imitatsioonide 
turuleviimine on keelatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Tubakatoodete imitatsioonid

1. Tubakatoodete imitatsioonid, mis 
võivad meeldida alaealistele ja olla 
peibutavaks vahendiks üleminekul 
tubakatoodete kasutamisele, on keelatud.

Or. en

Selgitus

Alaealistele mõeldud tubakaimitatsioonid võivad peibutada lapsi tubakat tarbima. Enamik 
suitsetajaid on suitsetamist alustanud alaealisena. Seetõttu tuleks keskenduda sellele, et hoida 
lapsi suitsetama hakkamast ja vältida tubakatoodete imitatsioonide, näiteks nn shisha- või 
hookah-piipude kasutamist, mis on noortele eriti ligitõmbavad ja tutvustavad neid 
suitsetamisega, kahjustades niiviisi inimeste tervist.

Muudatusettepanek 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiivi rakendamise 
kahjulikku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju tasakaalustatakse asjakohaste 
meetmete ja rahalise toetuse abil ELi 
eelarve raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 1265
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 22 välja jäetud
Delegeerimine
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 
ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 
lõigetes 2 ja 5 osutatud volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 
ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 
ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 
lõigetes 2 ja 5 osutatud volituse igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
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lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 
ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 
lõigetes 2 ja 5 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotlusel kahe kuu võrra pikendada.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1266
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel. Delegeeritud 
õigusakte võib vastu võtta ainult juhtudel, 
mil delegeerimine on käesolevas 
direktiivis sõnaselgelt sätestatud.

Or. de

Selgitus

Iga üksiku käesolevas direktiivis sätestatud delegeerimisjuhu loetlemine järgnevates lõigetes 
näib tarbetu.
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Muudatusettepanek 1267
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel tagab komisjon 
nõuetekohase konsulteerimise nii 
liikmesriikide kui ka ELi tasandil, 
kooskõlas Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni artikli 4 lõikega 7 ja 
artikli 5 lõikega 3. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku ajendiks on Euroopa Arstide Alalise Komitee (CPME) kiri.

Muudatusettepanek 1268
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el
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Selgitus

Välja jäetud sätted on seadusandliku akti olulised osad. Mis tahes muudatus nendes sätetes 
tuleks seetõttu teha tavapärase seadusandliku menetluse teel.

Muudatusettepanek 1269
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile kaheks 
aastaks alates [Office of Publications:
please insert the date of the entry into force 
of this Directive].

Or. de

Selgitus

Parlamentaarse kontrolli suurendamiseks peab delegeerimise aeg olema piiratud. Kaks 
aastat näib sobiv ajavahemik, sest parlamendil peab olema ka oma ametiaja kestel 
mõningane kontroll komisjoni üle.

Muudatusettepanek 1270
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 
4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 lõigetes 2 
ja 5 osutatud volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile

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

muutmisakti jõustumise kuupäeva). 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi standardsõnastusega delegeeritud õigusaktide kohta.

Muudatusettepanek 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Seotud muudatusettepanek. Tehniline muudatus seoses muudatustega komisjoni ettepaneku 
artiklites 6 ja 13.
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Muudatusettepanek 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatustega.

Muudatusettepanek 1275
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1276
Sergej Kozlík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1277
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas eelmiste muudatusettepanekutega, mis puudutavad delegeeritud õigusaktide 
väljajätmist.

Muudatusettepanek 1278
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 1279
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 8 lõike 4 ja artikli 9 lõike 3 
punktide a–c alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktides nähakse ette 
vähemalt 24-kuuline üleminekuaeg, mille 
kestel võib paralleelselt kasutada 
suitsetatava tubaka pakendeid, millele on 
kantud terviseohu hoiatused, mis on 
sätestatud käesolevas direktiivis või 
ülaltoodud sätete kohaselt antud volituse 
alusel vastu võetud delegeeritud 
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õigusaktis.

Or. pl

Selgitus

Tootmis- ja levitamistsükkel alates pakendite trükkimisest kuni nende müügini jaemüüja poolt 
kestab 18–24 kuud ja juhul, kui pakendi välimuses tehakse märkimisväärseid muudatusi, kuni 
36 kuud. Tarbetute kaotuste vältimiseks, mis tulenevad sigarettide turult kõrvaldamise 
vajadusest, peaks olema ette nähtud üleminekuperiood, mille kestel ”vanade” terviseohu 
hoiatustega pakendid jääksid turule paralleelselt uute hoiatustega varustatud pakenditega. 
See hõlbustaks sujuvat üleminekut pakendikujunduses. 

Muudatusettepanek 1280
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
volituse igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. de

Muudatusettepanek 1281
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kooskõla eelnevate muudatustega.

Muudatusettepanek 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Seotud muudatusettepanek. Tehniline muudatus seoses muudatustega komisjoni ettepaneku 
artiklites 6 ja 13.

Muudatusettepanek 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1285
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelmiste muudatusettepanekutega, mis puudutavad delegeeritud õigusaktide 
väljajätmist.
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Muudatusettepanek 1286
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1287
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 1288
Sergej Kozlík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1289
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 
ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 
lõigetes 2 ja 5 kohaselt vastu võetud
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 



AM\935765ET.doc 35/77 PE510.722v01-00

ET

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel 
kahe kuu võrra pikendada.

Or. de

Muudatusettepanek 1290
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Välja jäetud sätetes käsitletakse komisjoni volitust delegeeritud õigusakte vastu võtta, mida 
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tuleks reguleerida alusaktiga või kontrollimenetluse teel vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 291.

Muudatusettepanek 1291
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 

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

võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe 
kuu võrra.”

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatustega.

Muudatusettepanek 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Seotud muudatusettepanek. Tehniline muudatus seoses muudatustega komisjoni ettepaneku 
artiklites 6 ja 13.

Muudatusettepanek 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1295
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 1296
Sergej Kozlík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1297
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1298
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelmiste muudatusettepanekutega, mis puudutavad delegeeritud õigusaktide 
väljajätmist.

Muudatusettepanek 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 23 välja jäetud
Aruanne
1.
Hiljemalt viis aastat pärast artikli 25 
lõikes 1 sätestatud kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta.
Aruande koostamisel abistavad komisjoni 
teaduse ja tehnika valdkonna eksperdid, 
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et kogu vajalik teave oleks kättesaadav.
2.
Aruandes toob komisjon eelkõige esile 
tegurid, mida tuleks uuesti kontrollida või 
arendada, pidades silmas teaduslike ja 
tehniliste teadmiste ning asjaomaseid 
tooteid käsitlevate rahvusvaheliselt 
kokkulepitud eeskirjade ja standardite 
arengut, ning pöörab erilist tähelepanu:
(a) kogemustele, mis on saadud seoses 
käesoleva direktiiviga hõlmamata pakendi 
pindade kujundusega, võttes arvesse 
liikmesriikides ja rahvusvahelisel tasandil 
ning õigus-, majandus- ja 
teadusvaldkonnas toimunud arengut;
(b) uudsete tubakatoodete turu arengut, 
võttes muuhulgas arvesse artikli 17 
kohaselt saadud teateid;
(c) turu arengut, mille tõttu on olukord 
oluliselt muutunud.
Liikmesriigid abistavad komisjoni 
hindamise korraldamise ja aruande 
koostamise juures ja esitavad kogu 
kättesaadava teabe.
3. Kõnealusele aruandele lisatakse 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muudatuste kohta, mida komisjon peab 
vajalikuks, et kohandada käesolevat 
direktiivi vastavalt tubaka- ja seonduvate 
toodete valdkonnas toimuvale arengule ja 
et teha seda ulatuses, mis on vajalik 
siseturu toimimiseks ning teaduslikel 
faktidel põhineva arengu ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
tootestandardite arengu arvessevõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt kaks aastat pärast artikli 25 
lõikes 1 sätestatud kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise majandusliku ja sotsiaalse 
mõju kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1301
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uudsete tubakatoodete turu arengut, 
võttes muuhulgas arvesse artikli 17 
kohaselt saadud teateid;

(b) uudsete tubakatoodete turu arengut, 
võttes muuhulgas arvesse artikli 17 
kohaselt saadud teateid, hinnates eelkõige 
uute vähemkahjulike tubakatoodete 
kategooriate võimalikke eeliseid ja 
väiksemat suitsemisega seotud haiguste 
põhjustamise riski;

Or. cs

Muudatusettepanek 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetoditele, mille abil on võimalik 
realistlikumalt hinnata ja reguleerida 
kokkupuudet toksiliste ainetega ja nende 
poolt tekitatavat kahju;
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Or. da

Selgitus

Punkt on üle võetud kehtivast direktiivist 2001/37/EÜ.

Muudatusettepanek 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) direktiivi võimalikule mõjule 
Euroopa tubakakasvatusele.

Or. es

Muudatusettepanek 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) sõltuvuse tekkimist soodustavate 
koostisosade sõltuvusttekitava toime 
hindamisele;

Or. da

Selgitus

Punkt on üle võetud kehtivast direktiivist 2001/37/EÜ.

Muudatusettepanek 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

(c c) selliste tubakatoodete hindamisele, 
mis võivad olla tervisele vähem 
kahjulikud;

Or. da

Selgitus

Punkt on üle võetud kehtivast direktiivist 2001/37/EÜ.

Muudatusettepanek 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) standarditud testimismeetodite 
väljatöötamisele, et mõõta muude 
koostisosade kui tõrva, nikotiini ja 
süsinikmonooksiidi sisaldust 
sigaretisuitsus;

Or. da

Selgitus

Punkt on üle võetud kehtivast direktiivist 2001/37/EÜ.

Muudatusettepanek 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c e) tootjatelt nõutavatele koostisosi 
käsitlevatele toksikoloogilistele andmetele 
ja viisile, kuidas neid testida, et 
tervisekaitseasutused saaksid hinnata 
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nende kasutamist;

Or. da

Selgitus

Punkt on üle võetud kehtivast direktiivist 2001/37/EÜ.

Muudatusettepanek 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c f) muid tooteid kui sigarette 
puudutavate standardite väljatöötamisele;

Or. da

Muudatusettepanek 1309
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid annavad komisjonile 
iga kahe aasta järel aru nõukogu 2. 
detsembri 2002. aasta soovituse 
2003/54/EÜ (milles käsitletakse 
suitsetamise ennetamist ja tubakaalase 
kontrolli tõhustamist) kohaselt võetud 
meetmete jõustamise kohta, eelkõige 
seoses riigisisestes õigusaktides 
kehtestatud vanusepiirangutega ning 
kavadega, mille alusel tõsta 
vanusepiirangut, et tekiks nn 
mittesuitsetajate põlvkond.

Or. en



AM\935765ET.doc 47/77 PE510.722v01-00

ET

Selgitus

Komisjoni andmetel hakkab 70% suitsetajaist suitsetama enne 18aastaseks saamist. Nõukogu 
2002. aasta soovituses on märgitud, et 60% suitsetajatest alustab enne 13. eluaastat ja 90% 
enne 18. eluaastat. Tubakatoodete ostmisel lubatav vanuse alampiir on 22 liikmesriigis 18 
aastat ja ülejäänud viies (Austria, Belgia, Itaalia, Luksemburg ja Madalmaad) 16 aastat. See 
tähendab seda, et enamikus liikmesriikides on ei suudeta vanuse alampiiri tegelikult jõustada.
Nõukogu soovituses kehtestatud aruandekohustus peaks muutuma õiguslikult siduvaks.

Muudatusettepanek 1310
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti, ei keela ega piira liikmesriigid
selliste tubaka- või seonduvate toodete 
importi, müüki või tarbimist, mis on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Or. en

Muudatusettepanek 1311
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad
siseriiklikud õigusnormid mis tahes 
toodete puhul, kui see on rahvatervise 
kaitse seisukohalt põhjendatud.
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
õigusnormid ka siis, kui selline vajadus 
tuleneb liikmesriigi eripärast ja 
tingimusel, et see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Sellistest 

2. Käesoleva direktiiviga ei piirata
liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada tubakatoodete jaoks 
aluslepinguga kooskõlas rangemad 
õigusnormid, mida nad peavad vajalikuks
rahvatervise kaitse seisukohalt, kui need 
õigusnormid ei kuulu käesoleva direktiivi 
sätete kohaldusalasse.
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siseriiklikest õigusnormidest tuleb 
komisjonile teatada ja esitada 
põhjendused nende säilitamiseks või 
kehtestamiseks. Komisjonil on alates teate 
saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole 
selle aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

Or. de

Muudatusettepanek 1312
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete 
puhul, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigid 
võivad kehtestada rangemad õigusnormid
ka siis, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja tingimusel, et see
on rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Sellistest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile teatada 
ja esitada põhjendused nende 
säilitamiseks või kehtestamiseks. 
Komisjonil on alates teate saamisest aega 
kuus kuud kõnealused õigusnormid heaks 
kiita või tagasi lükata, olles käesoleva 
direktiiviga saavutatud tervise kaitse 

2. Liikmesriikidel on lubatud vastu võtta 
või säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui need
õigusnormid on kooskõlas aluslepinguga. 
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kõrget taset arvesse võttes kindlaks teinud, 
kas õigusnormid on põhjendatud, 
vajalikud ja nende eesmärgiga 
proportsionaalsed ning ei ole suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole 
selle aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

Or. en

Selgitus

Rahvatervise kaitsmiseks peab liikmesriikidele jääma õigus kehtestada soovi korral 
riigisiseselt rangemaid tubakatoodete tarbimise piiramise meetmeid. Liikmesriikidele ei tohiks 
tubakatoodete tarbimise piiramisel takistusi teha, kui see on ELi õigusaktidega 
proportsionaalne ja kooskõlas. Peale selle on väga oluline, et liikmesriike ei sunnitaks pärast 
läbivaadatud direktiivi vastuvõtmist kaaluma vähem rangemate nõuete kehtestamist.

Muudatusettepanek 1313
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes 
toodete puhul, kui see on rahvatervise 
kaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
õigusnormid ka siis, kui selline vajadus 
tuleneb liikmesriigi eripärast ja 
tingimusel, et see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Sellistest 
siseriiklikest õigusnormidest tuleb 
komisjonile teatada ja esitada põhjendused 
nende säilitamiseks või kehtestamiseks.
Komisjonil on alates teate saamisest aega 
kuus kuud kõnealused õigusnormid heaks 
kiita või tagasi lükata, olles käesoleva 
direktiiviga saavutatud tervise kaitse 

2. Subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas 
ei piirata käesoleva direktiiviga 
liikmesriikide õigust kehtestada rangemad 
õigusnormid, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Sellistest 
siseriiklikest õigusnormidest tuleb 
komisjonile teatada ja esitada põhjendused 
nende säilitamiseks või kehtestamiseks.
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kõrget taset arvesse võttes kindlaks teinud, 
kas õigusnormid on põhjendatud, 
vajalikud ja nende eesmärgiga 
proportsionaalsed ning ei ole suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole 
selle aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

Or. el

Selgitus

Direktiivi eesmärk on tubakatoodete turgu ühtlustada, mitte seda killustada. Tuleb rõhutada, 
et rahvatervise kaitse kuulub liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 1314
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes
toodete puhul, kui see on rahvatervise 
kaitse seisukohalt põhjendatud.
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
õigusnormid ka siis, kui selline vajadus 
tuleneb liikmesriigi eripärast ja tingimusel, 
et see on rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Sellistest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile teatada 
ja esitada põhjendused nende säilitamiseks 
või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid asjaomases 
liikmesriigis toodetud ja müüdud toodete 
puhul, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigid 
võivad kehtestada rangemad õigusnormid 
ka siis, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja tingimusel, et see 
on rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Ilma et see piiraks direktiivi 
98/84/EÜ kohaldamist, tuleb sellistest 
siseriiklikest õigusnormidest komisjonile 
teatada ja esitada põhjendused nende 
säilitamiseks või kehtestamiseks.
Komisjonil on alates teate saamisest aega 
kuus kuud kõnealused õigusnormid heaks 
kiita või tagasi lükata, olles käesoleva 
direktiiviga saavutatud tervise kaitse kõrget 
taset arvesse võttes kindlaks teinud, kas 
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suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Kui komisjon pole selle aja 
jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud 
õigusnormid vastuvõetuks.

õigusnormid on põhjendatud, vajalikud ja 
nende eesmärgiga proportsionaalsed ning 
ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid 
või liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole selle 
aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

Or. cs

Muudatusettepanek 1315
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete 
puhul, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigid 
võivad kehtestada rangemad õigusnormid 
ka siis, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja tingimusel, et see 
on rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Sellistest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile teatada ja 
esitada põhjendused nende säilitamiseks 
või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Kui komisjon pole selle aja 
jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud 
õigusnormid vastuvõetuks.

2. Liikmesriikidel on õigus säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete 
puhul, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud.

Liikmesriikidel on ka õigus kehtestada 
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rangemad õigusnormid ka siis, kui selline 
vajadus tuleneb liikmesriigi eripärast ja 
tingimusel, et see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Sellistest 
siseriiklikest õigusnormidest tuleb 
komisjonile teatada ja esitada põhjendused 
nende säilitamiseks või kehtestamiseks.
Komisjonil on alates teate saamisest aega
kuus kuud kõnealused õigusnormid heaks 
kiita või tagasi lükata, olles käesoleva 
direktiiviga saavutatud tervise kaitse kõrget 
taset arvesse võttes kindlaks teinud, kas 
õigusnormid on põhjendatud, vajalikud ja 
nende eesmärgiga proportsionaalsed ning 
ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid 
või liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole selle 
aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik säilitada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete puhul, kui 
see on rahvatervise seisukohast põhjendatud.

Muudatusettepanek 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete 
puhul, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigid 
võivad kehtestada rangemad õigusnormid 
ka siis, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja tingimusel, et see 
on rahvatervise kaitse seisukohalt 

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete 
puhul, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Õigusnormid, 
milles soovitatakse tubakatoodete 
jaemüüjatel neid tooteid müügikohas 
mitte esile tuua, loetakse rahvatervise 
kaitsmise seisukohalt asjakohasteks 
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põhjendatud. Sellistest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile teatada ja 
esitada põhjendused nende säilitamiseks 
või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Kui komisjon pole selle aja 
jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud 
õigusnormid vastuvõetuks.

meetmeteks. Liikmesriigid võivad 
kehtestada rangemad õigusnormid ka siis, 
kui selline vajadus tuleneb liikmesriigi 
eripärast ja tingimusel, et see on 
rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Sellistest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile teatada ja 
esitada põhjendused nende säilitamiseks 
või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Kui komisjon pole selle aja 
jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud 
õigusnormid vastuvõetuks.

Or. en

Selgitus

Kõik meetmed, mis heidutavad tubakatoodete ostmisest, sh õigusnormid, milles soovitatakse 
volitatud kauplustes nende toodete esiletoomist asjakohaselt piirata, on võetud rahvatervise 
kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 1317
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete 
puhul, kui see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigid 
võivad kehtestada rangemad õigusnormid 
ka siis, kui selline vajadus tuleneb 

2. Kui komisjon pole selle aja jooksul 
otsust teinud, loetakse siseriiklikud 
õigusnormid vastuvõetuks. Liikmesriikidel 
on lubatud säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
rahvatervise kaitse seisukohalt 
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liikmesriigi eripärast ja tingimusel, et see 
on rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Sellistest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile teatada ja 
esitada põhjendused nende säilitamiseks 
või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Kui komisjon pole selle aja 
jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud 
õigusnormid vastuvõetuks.

põhjendatud. Liikmesriigid võivad 
kehtestada rangemad õigusnormid ka siis, 
kui selline vajadus tuleneb liikmesriigi 
eripärast ja tingimusel, et see on 
rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Sellistest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile teatada ja 
esitada põhjendused nende säilitamiseks 
või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga ning ühtse turu nõudmiste ja 
põhimõtetega proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Kui komisjon pole selle aja 
jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud 
õigusnormid vastuvõetuks.

Or. de

Muudatusettepanek 1318
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada kooskõlas aluslepinguga 
siseriiklikud õigusnormid nende aspektide 
suhtes, mida käesoleva direktiiviga ei 
reguleerita. Siseriiklikud õigusnormid 
peavad olema põhjendatud kaaluka 
avaliku huvi seisukohast ning vajalikud ja 
proportsionaalsed nende eesmärgiga.
Need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud ega tohi takistada 

välja jäetud
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käesoleva direktiivi täielikku rakendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 1319
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada kooskõlas aluslepinguga
siseriiklikud õigusnormid nende aspektide 
suhtes, mida käesoleva direktiiviga ei 
reguleerita. Siseriiklikud õigusnormid 
peavad olema põhjendatud kaaluka 
avaliku huvi seisukohast ning vajalikud ja 
proportsionaalsed nende eesmärgiga. 
Need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud ega tohi takistada 
käesoleva direktiivi täielikku rakendamist.

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada siseriiklikud õigusnormid nende 
aspektide suhtes, mida käesoleva 
direktiiviga ei reguleerita, kui need 
õigusnormid on kooskõlas aluslepinguga.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud tekst on aluslepingu kohaldamist arvestades üleliigne.

Muudatusettepanek 1320
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada kooskõlas aluslepinguga 

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada kooskõlas aluslepinguga 
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siseriiklikud õigusnormid nende aspektide 
suhtes, mida käesoleva direktiiviga ei 
reguleerita. Siseriiklikud õigusnormid 
peavad olema põhjendatud kaaluka avaliku 
huvi seisukohast ning vajalikud ja 
proportsionaalsed nende eesmärgiga. Need 
ei tohi olla suvalise diskrimineerimise 
vahendid või liikmesriikidevahelise 
kaubanduse varjatud piirangud ega tohi 
takistada käesoleva direktiivi täielikku 
rakendamist.

siseriiklikud õigusnormid nende aspektide 
suhtes, mida käesoleva direktiiviga ei 
reguleerita. Siseriiklikud õigusnormid 
peavad olema põhjendatud kaaluka avaliku 
huvi seisukohast ning vajalikud ja 
proportsionaalsed nende eesmärgiga. Need 
ei tohi olla suvalise diskrimineerimise 
vahendid või liikmesriikidevahelise 
kaubanduse varjatud piirangud.

Or. de

Selgitus

Viimane fraas on üleliigne, sest direktiiv tuleb igal juhul üle võtta aluslepingu sätete kohaselt.

Muudatusettepanek 1321
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
mingil juhul liikmesriikide õigust 
kehtestada rangemaid eeskirju, mis on 
vajalikud rahvatervise kaitsmiseks ja mis 
ei ole liiga palju rangemad kui käesolevas 
direktiivis sätestatud normid ega jää 
käesoleva direktiivi kohaldusalast välja.

Or. de

Selgitus

Liigsed erinevused oleksid rängas vastuolus õiguskindluse põhimõttega ja käesoleva direktiivi 
eesmärgi toetamise asemel kalduksid sellest pigem kõrvale.

Muudatusettepanek 1322
Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 18 months]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 24 months]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile

Or. cs

Muudatusettepanek 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 18 months]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 18 months] ja artikli 6 puhul 
hiljemalt [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 36 
months]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile

Or. de

Selgitus

Seotud muudatusettepanek. Muudatusettepanek on vajalik, sest artikli 6 kohase täieliku 
lisaainete loetelu koostamine võtab aega.

Muudatusettepanek 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 26 välja jäetud
Üleminekusäte
Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 24 months]:
(a) tubakatooteid,
(b) nikotiinisisaldusega tooteid, mis 
jäävad alla artikli 18 lõikes 1 osutatud 
piirmäära;
(c) taimseid suitsetatavaid tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 1325
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 24 months]:

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 36 months]:

Or. cs

Muudatusettepanek 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 24 months]:

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 36 months]:

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks anda direktiivi sätetest tulenevate muudatustega kohanemiseks piisavalt 
aega, eelkõige seetõttu, et neil muudatustel on eri liikmesriikidele erinev mõju.

Muudatusettepanek 1327
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 24 months]:

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [24 pärast 
riigisisesesse õigusse ülevõtmist]:

Or. de

Muudatusettepanek 1328
Timothy Kirkhope

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
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into force + 24 months]: into force + 42 months, et tootmis- ja 
pakendamisprotsessis oleks võimalik 
vajalikke muudatusi teha ja et 
olemasolevad varud oleks võimalik 
realiseerida]:

Or. en

Muudatusettepanek 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 24 months]:

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, kuni [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 36 months]:

Or. en

Muudatusettepanek 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
nikotiinisisaldusega tooteid, mis ei ole 
kooskõlas käesoleva direktiiviga, kuni 
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 48 months]:

Or. en

Selgitus

Nikotiinisisaldusega toodete registreerimiseks ravimitena peab olema piisavalt aega, et 



AM\935765ET.doc 61/77 PE510.722v01-00

ET

vältida olukorda, kus need tooted oleksid turul täielikult eemaldatud.

Muudatusettepanek 1331
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tubakatooteid, (a) sigarette ja isevalmistatavate 
sigarettide tubakat;

Or. de

Muudatusettepanek 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nikotiinisisaldusega tooteid, mis 
jäävad alla artikli 18 lõikes 1 osutatud 
piirmäära;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nikotiinisisaldusega toodete registreerimiseks ravimitena peab olema piisavalt aega, et 
vältida olukorda, kus need tooted oleksid turul täielikult eemaldatud.

Muudatusettepanek 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b



PE510.722v01-00 62/77 AM\935765ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nikotiinisisaldusega tooteid, mis jäävad 
alla artikli 18 lõikes 1 osutatud piirmäära;

(b) nikotiinisisaldusega tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nikotiinisisaldusega tooteid, mis jäävad 
alla artikli 18 lõikes 1 osutatud piirmäära;

(b) nikotiinisisaldusega tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nikotiinisisaldusega tooteid, mis jäävad 
alla artikli 18 lõikes 1 osutatud piirmäära;

(b) nikotiinisisaldusega tooteid;

Or. pl

Muudatusettepanek 1336
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taimseid suitsetatavaid tooteid. (c) taimseid suitsetatavaid tooteid.
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Liikmesriigid võivad lubada muid 
tubakatooteid kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, mis 
ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, kuni 
[jõustumiskuupäev + 42 kuud].

Or. de

Selgitus

Direktiivi 2001/37/EÜ põhjenduse 18 kohaselt tuleks ette näha piisavalt pikk üleminekuaeg, et 
võimaldada teha tootmises vajalikke muudatusi ja müüa varusid. See on eriti oluline väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate ning käesoleva direktiivi kohaldusalasse kuuluvate 
tubakaistanduste jaoks.

Muudatusettepanek 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I lisa
Lisaained, mida võib tubakatoodetes 
kasutada
Lisaaine keemiline nimetus − toime − 
maksimaalne lubatud tase

Or. en

Selgitus

Loetelu lisaainetest, mida võib tubakatoodetes kasutada, tuleks käesolevale direktiivile lisada 
uue lisana.

Muudatusettepanek 1338
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Suitsetamine põhjustab igast kümnest 
kopsuvähijuhtumist üheksa.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1339
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Suitsetamine põhjustab suu- ja 
kurguvähki.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1340
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Suitsetamine põhjustab 
kusepõievähki.

Or. en

Selgitus

Kusepõievähk on ELis murettekitavalt sage haigus (Rahvusvahelise Vähiuuringute Keskuse 
andmeil neljas enamlevinud vähitüüp meestel ja 14. naistel) ja tubaka suitsetamine on 
kusepõievähi kõige olulisem riskitegur. Mitmed riigid (sh Austraalia, Kanada ja Uus-
Meremaa) juba kasutavad seda hoiatust, et suurendada teadlikkust sellest, et suitsetamise ja 
kusepõievähi vahel on põhjuslik seos.
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Muudatusettepanek 1341
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Suitsetamine põhjustab 
südamerabandust.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1342
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Suitsetamine põhjustab ajurabandust 
ja invaliidsust.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Suitsetamine põhjustab 
kusepõievähki.

Or. fr

Selgitus

See vähitüüp on ohtlikum kui inimesed arvavad. Suitsetamine põhjustab 50% kusepõievähi 
juhtumitest meestel ja kolmandiku juhtumitest naistel. Kuigi siiani on meestel olnud suurem 
oht sellesse vähitüüpi haigestuda, on ka naiste hulgas sellesse vähitüüpi haigestumine 
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märgatavalt sagenenud, sest suitsetavate naiste arv on suurenenud.

Muudatusettepanek 1344
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Suitsetamine suurendab nägemise 
kaotuse riski.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1345
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Suitsetamine kahjustab hambaid ja 
igemeid.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1346
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Suitsetamine võib tappa su lapse juba 
emaüsas.

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, 
pereliikmeid ja sõpru.

10) Suitsetades lühendad oma laste, 
muude pereliikmete ja sõprade eluiga.
Ära kahjusta nende tervist.

Or. es

Muudatusettepanek 1348
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Suitsetajate lastest saavad suurema 
tõenäosusega ka suitsetajad.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1349
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Loobu juba täna – jää ellu oma 
lähedaste heaks.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1350
Daniël van der Stoep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Suitsetamine vähendab viljakust. välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1351
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Suitsetamine suurendab 
impotentsusriski.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Laste juuresolekul suitsetamine 
võib põhjustada lapse äkksurma.

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada uus teksthoiatus, mille eesmärk on kaitsta lapsi, sh alles emaüsas olevaid lapsi 
suitsetamisega seotud ohtude eest.



AM\935765ET.doc 69/77 PE510.722v01-00

ET

Muudatusettepanek 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) See toode sisaldab nikotiini ja 
kahjustab sinu tervist.
(Muudatusettepanek on seotud I lisa 
pealkirja 1 a (uus) kohta tehtud 
muudatusettepanekuga.)

Or. it

Vt muudatusettepanekuid artikli 18 kohta.

Muudatusettepanek 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Raseduse ajal suitsetamine 
põhjustab lapse enneaegset sündi.

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada uus teksthoiatus, mille eesmärk on kaitsta lapsi, sh alles emaüsas olevaid lapsi 
suitsetamisega seotud ohtude eest.

Muudatusettepanek 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) Lastel, kes on sunnitud passiivselt 
suitsetama, on suurem risk haigestuda 
astmasse ja meningiiti.

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada uus teksthoiatus, mille eesmärk on kaitsta lapsi, sh alles emaüsas olevaid lapsi 
suitsetamisega seotud ohtude eest.

Muudatusettepanek 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – pealkiri 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud teksthoiatuste loetelu

Or. it

Vt muudatusettepanekuid artikli 18 kohta.

Muudatusettepanek 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa
Loetelu kahjulikest ja võimalikest 
kahjulikest koostisosadest tubakatoodetes 
ja tubakasuitsus
Koostisosa
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Atseetaldehüüd
Atseetamiid
Atsetoon
Akroleiin
Akrüülamiid
Akrüülnitriil
Aflatoksiin B1
4-aminobifenüül
1-aminonaftaleen
2-aminonaftaleen
Ammoniaak
Anabasiin
o-anisidiin
Arseen
A-α-C (2-amino-9H-pürido[2,3-b]indool)
Bens[a]antratseen
Benso[j]atseantrüleen
Benseen
Benso[b]fluoranteen
Benso[k]fluoranteen
Benso[b]furaan
Benso[a]püreen
Benso[c]fenantreen
Berüllium
1,3-butadieen
Kaadmium
Kofeiinhape
Süsinikmonooksiid
Katehhool
Klooritud dioksiinid ja furaanid
Kroom
Krüseen
Koobalt
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Kumariin
Kresoolid (o-, m-, ja p-kresool)
Krootonaldehüüd
Tsüklopenta[c,d]püreen
Dibens[a,h]antratseen
Dibenso[a,e]püreen
Dibenso[a,h]püreen
Dibenso[a,i]püreen
Dibenso[a,l]püreen
2,6-dimetüülaniliin
Etüülkarbamaat (uretaan)
Etüülbenseen
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Furaan
Glu-P-1 (2-amino-6-metüüldipürido[1,2-
a:3',2'-d]imidasool)
Glu-P-2 (2-aminodipürido[1,2-a:3',2'-
d]imidasool)
Hüdrasiin
Vesiniktsüaniidhape
Indeno(1,2,3-cd)püreen
IQ (2-amino-3-metüülimidaso[4,5-
f]kinoliin)
Isopreen
Plii
MeA-α-C (2-amino-3-metüül)-9H-
pürido[2,3-b]indool)
Elavhõbe
Metüületüülketoon
5-metüülkrüseen
4-(metüülnitrosamino)-1-(3-püridüül)-1-
butanoon (NNK)
Naftaleen
Nikkel
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Nikotiin
Nitrobenseen
Nitrometaan
2-nitropropaan
N-nitrosodietanoolamiin (NDELA)
N-nitrosodietüülamiin 
N-nitrosodimetüülamiin (NDMA)
N-nitrosometüületüülamiin 
N-nitrosomorfoliin (NMOR)
N-nitrosonornikotiin (NNN)
N-nitrosopiperidiin (NPIP)
N-nitrosopürrolidiin (NPYR)
N-nitrososarkosiin (NSAR)
Nornikotiin
Fenool
PhIP (2-amino-1-metüül-6-
fenüülimidaso[4,5-b]püridiin)
Poloonium-210
Propioonaldehüüd
Propüleenoksiid
Kinoliin
Seleen
Stüreen
o-toluidiin
Tolueen
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetüül-5H-
pürido[4,3-b]indool)
Trp-P-2 (1-metüül-3-amino-5H-
pürido[4,3-b]indool)
Uraan-235
Uraan-238
Vinüülatsetaat
Vinüülkloriid 

Or. en
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Selgitus

Tuleb lisada uus lisa, mis sisaldab sama loetelu kahjulikest ja võimalikest kahjulikest 
koostisosadest tubakatoodetes ja tubakasuitsus, mille Ühendriikide Toiduainete ja Ravimite 
Amet (FDA) koostas 2009. aastal seaduses „Family Smoking Prevention and Tobacco 
Control Act”.

Muudatusettepanek 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tabel 1 − kahjulikud ja 
võimalikud kahjulikud 
koostisosad 
sigaretisuitsus

Tabel 2 − kahjulikud ja 
võimalikud kahjulikud 
koostisosad suitsuvabas 
tubakas

Tabel 3 − kahjulikud ja 
võimalikud kahjulikud 
koostisosad 
isevalmistatavate 
sigarettide tubakas

Atseetaldehüüd Atseetaldehüüd Ammoniaak
Akroleiin Arseen Arseen
Akrüülnitriil Benso[a]püreen Kaadmium
4-aminobifenüül Kaadmium Nikotiin 
1-aminonaftaleen Krootonaldehüüd NNK*
2-aminonaftaleen Formaldehüüd NNN**
Ammoniaak Nikotiin
Benseen NNK* 
Benso[a]püreen NNN** 
1,3-butadieen
Süsinikmonooksiid
Krootonaldehüüd
Formaldehüüd 
Isopreen
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Nikotiin
NNK*
NNN**
Tolueen 
_____________
* 4-(metüülnitrosamino)-
1-(3-püridüül)-1-
butanoon
** N-nitrosonornikotiin 

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga, mis puudutab artikli 5 lõike 1 esimest lõiku. Tubakatoodete 
liikide kaupa tuleb koostada kõige levinumate kahjulike ainete lühike loetelu, mis on 
samasugune nagu USA seaduses („Tobacco Control Act”). Uus lisa annab aluse reguleeritud 
tubakatooteid puudutava uuringu alustamiseks, kuni artiklis 25 ettenähtud ülevõtmistähtajaks 
esitatakse teave kõikide kahjulike ja võimalike kahjulike koostisosade kohta.

Muudatusettepanek 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA
Maksimaalne lubatud sisaldus 
suitsuvabas tubakas, toksiini kuiva tubaka 
massiühiku kohta:
NNN (N-nitrosonornikotiin) pluss NNK 
(4-(metüülnitrosamino)-1-(3-püridüül)-1-
butanoon): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]püreen): 5,0 mg/kg

Or. en

Selgitus

Tabelis on esitatud tubakatoodete reguleerimise WHO uurimisrühma aruandes „Report on 
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the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation WHO Technical Report Series, no. 955. 
(2010)” toodud soovitused toksilisuse kohta.

Muudatusettepanek 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV LISA
Nikotiinisisaldusega toodete suhtes 
kohaldatavad ELi õigusaktid:
Üldine ohutus:
Üldise tooteohutuse direktiiv 2001/95/EÜ
RAPEXi süsteem − ohtlikest toodetest 
teavitamine ja nende eest hoiatamine
Pakendamine ja märgistamine:
Ohtlike ainete direktiiv (67/548/EMÜ)
Ohtlike preparaatide direktiiv (99/45/EÜ)
Ainete ja segude klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise määrus 
1272/2008, mida hakatakse kohaldama 
2015. aastast
Kemikaaliohutus:
Kemikaalide registreerimise, hindamise, 
autoriseerimise ja piiramise (REACH) 
määrus (EÜ) 1907/2006
Elektriohutus:
Madalpingedirektiiv 2006/95/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 
2004/108/EÜ
Ohtlike ainete piiramise direktiiv 
2011/65/EL (kui on kohaldatav)
Elektri- ja elektroonikaseadmetest 
tekkinud jäätmete direktiiv 2012/19/EL
Patareide direktiiv 2006/66/EÜ
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Kaalud ja mõõtmed:
Teatavate toodete massi või mahu järgi 
pakendamise direktiiv 76/211/EMÜ
Kinnispakkides olevate toodete 
nimikoguste direktiiv 2007/457EÜ
Kaubandustavad:
Kaugmüügi direktiiv 97/7/EÜ
Elektroonilise kaubanduse direktiiv 
2000/31/EÜ
Eksitava ja võrdleva reklaami direktiiv 
2006/114/EÜ
Ebaausate kaubandustavade direktiiv 
2005/29/EÜ

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid nikotiinisisaldusega toodete suhtes kohaldama olemasolevaid 
tarbijakaitse- ja ohutusalaseid õigusakte. Kohustus esitada aruanne tähendab 
süstemaatilisemat lähenemisviisi ning on aluseks komisjonipoolsele läbivaatamisele, mis 
tuleb lõpule viia 2017. aasta aprilliks.


