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Muudatusettepanek 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 835
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tarbijapakendi ja mis tahes 
välispakendi keelatud elemendid ja 
omadused on eemaldatavad kleebised 
(mitte maksumärgid) või lisatud materjal, 
lahtikraabitavad elemendid ja ümbrised. 

Or. de

Selgitus

Keelatud elementide ja omaduste loetelu peab olema konkreetne, et oleks tagatud 
õiguskindlus. Kaubamärgid, sümbolid ja nende graafiline kuju ja värv kuuluvad kaubamärgi 
omanike omandiõiguste alla ja neid ei saa seetõttu ära keelata.

Muudatusettepanek 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid, 
või lisatud materjal, nagu mis tahes 
kleebised, lahtikraabitavad elemendid ja 
ümbrised. Tarbijate jaoks tootel faktilise 
teabe esitamist ei saa ära keelata. Enne 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva 
registreeritud kaubamärke ei saa ära 
keelata.
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Or. it

Selgitus

Teatavad keelud takistaksid olulise teabe ja juba registreeritud kaubamärkide esitamist tootel 
ning võivad tekitada ohu, et rikutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu sätteid, mis käsitlevad 
tarbijakaitset ja WTO eeskirju. Lisaks avaldaks alla 7,5 millimeetrise läbimõõduga 
sigarettide keelamine negatiivset mõju ja tõukaks tarbijad mustale turule, mis kahjustaks 
selgelt tarbijate tervist. 

Muudatusettepanek 838
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Tarbijate jaoks tootel faktilise teabe 
esitamist ei saa ära keelata.
Enne käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva registreeritud kaubamärke ei 
saa ära keelata.

Or. it

Muudatusettepanek 839
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid 
või lisatud materjal, nagu mis tahes 
kleebised, lahtikraabitavad elemendid ja 
ümbrised.

Or. en

Selgitus

Eksitavad värvid ei ole määratletud ja puudub usutav põhjendus selle kohta, millised värvid 
eksitavad võiksid olla. Samuti on tervise või siseturu seisukohalt põhjendamatu keelata 
väikese läbimõõduga sigaretid.

Muudatusettepanek 840
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Eksitavad värvid ei ole määratletud ja puudub usutav põhjendus, mille alusel arvata, et 
teatavad värvid võiksid eksitavad olla. Samuti ei ole rahvatervise ja siseturu kaitsega seoses 
põhjendatud väikese diameetriga sigarettide üldine ärakeelamine.
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Muudatusettepanek 841
Kristian Vigenin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 842
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 843
Jarosław Kalinowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Iseloomuliku lõhna ja maitsega sigaretid on muutunud populaarseks (st moodustavad 
märkimisväärse osa tubakatoodete turust) ainult vähestes liikmesriikides. Mujal on nõudlus 
nende järele väga väike ja mõnedes liikmesriikides puudub see üldse. Seetõttu oleksid 
komisjoni ettepaneku kohased sätted kõige raskemaks löögiks nende liikmesriikide turule, kus 
maitse- ja/või lõhnaainega sigaretid on populaarsed, samal ajal kui teiste liikmesriikide turgu 
ei mõjutaks need üldse. Need sätted on ebaproportsionaalsed ja tuleks seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 844
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 845
Timothy Kirkhope

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 846
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 847
Eleni Theocharous
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Vastuvõetamatu on keelata ära konkreetne toode, kui selleks ei ole põhjendatud alust. Kõik 
tubakatooted on kahjulikud. Ei ole tõendeid, et peenikesed sigaretid oleksid kahjulikumad kui 
standardsigaretid. Lisaks puuduvad kindlad andmed nende sigarettide populaarsuse kohta 
alaealiste suitsetajate seas. Seega kui neid sigarette pakendatakse ja turustatakse käesoleva 
direktiivi nõuete kohaselt, ei ole alust nende müüki ELis keelata.
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Muudatusettepanek 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 850
Sergej Kozlík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 851
Daniël van der Stoep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 852
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 853
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid, 

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

eksitavad värvid või lisatud materjal, nagu 
mis tahes kleebised, lahtikraabitavad 
elemendid ja ümbrised või elemendid, mis 
matkivad tubakatoote enda kuju. Alla 6,5 
millimeetrise läbimõõduga sigarette 
peetakse eksitavateks.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Selline põhimõtteline eeldus põhineks olematutel uuringutel ja tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 855
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid, 

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

eksitavad värvid või lisatud materjal, nagu 
mis tahes kleebised, lahtikraabitavad 
elemendid ja ümbrised või elemendid, mis 
matkivad tubakatoote enda kuju.

Or. en

Selgitus

Sigarettide läbimõõdu kindlaksmääramine tuleks välja jätta. Selle sätte lisamine tähendaks 
praktikas peenikeste sigaretteide ärakeelamist, mis ei ole teaduslikult põhjendatud ja mida ei 
saa aktsepteerida.

Muudatusettepanek 856
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Selgitus

Olemasolevad teaduslikud andmed ei tõenda, et oleks olemas otsene seos sigareti läbimõõdu 
ja suitsetama hakkamise vanuse vahel, või et peenikesed sigaretid oleksid atraktiivsemad kui 
muud sigaretid. Selle keelu pärast ei loobu inimesed suitsetamisest, nad lihtsalt ei kasuta 
enam teatud konkreetset tubakatoodet.
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Muudatusettepanek 857
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduslikult tõestatud väited selle kohta, 
et konkreetne toode on vähem kahjulik 
kui teised, tuleks lõike 1 punktist b ja 
lõikest 2 välja jätta. Tootjad esitavad 
liikmesriikide pädevatele asutustele teabe 
selle kohta, et toode on vähem kahjulik.

Or. el

Muudatusettepanek 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Filtriga sigarettide puhul peab filtrit 
kattev paber oma keerukate elementidega 
andma piisava kaitse toote võltsimise 
vastu. Selleks peavad filtrit katval paberil 
olema vähemalt järgmised omadused:
a) mitu nähtavat trükivärvi ja sügavtrükk;
b) kõik valged alad peavad olema kaetud;
c) osaliselt õhema struktuuriga keerukas 
trükimuster;
d) trükk valge põhjaga paberil;
e) perforatsioon, mis asetseb sigareti 
otsast piisavalt kaugel.

Or. de

Selgitus

Mitme erineva trükivärviga, osaliselt õhema struktuuriga ja eelnevalt perforeeritud tooteid 
suudavad toota ainult registreeritud tarnijad. Koos paberi suhtes kehtivate erinõuetega (nt 
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paberi valgesuse aste) takistavad need omadused tõhusalt sigarettide musta turu tekkimist. 
Perforeeritud ala asukoht tagab, et tarbijad ei saa auke katta ja suitsu seeläbi tugevamaks 
muuta.

Muudatusettepanek 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sigaretipaber peab sisaldama vesimärke.

Or. de

Selgitus

See pakub kaitset võltsimise eest.

Muudatusettepanek 860
Milan Cabrnoch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Keelatud elemendid ja omadused 
võivad sisaldada eksitavaid tekste ja 
graafilisi elemente.

Or. cs

Muudatusettepanek 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

2 a. Tarbijapakendile võib märkida toote 
valmistamisel kasutatud tubakasordi 
ja/või selle päritoluriigi.

Or. it

Selgitus

See aitab ära hoida eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist (vt põhjendust 16). 

Muudatusettepanek 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 13 välja jäetud
Tarbijapakendite välimus ja sisu
1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.
2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 
saab pärast esimest avamist korduvalt 
sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud 
kaaneklapi puhul. Sigaretipaki 
kaaneklapi avamisel peab murde- ehk 
liigendpind jääma pakendi tagaküljele.
3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et määratleda üksikasjalikumad 
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eeskirjad tarbijapakendite kuju ja suuruse 
reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on 
vaja terviseohu hoiatuste täielik nähtavus 
ja terviklikkuse tagamiseks enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel.
4. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada kohustus kasutada 
muude tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul 
kas risttahukakujulisi või silindrilisi 
tarbijapakendeid, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 13 välja jäetud
Tarbijapakendite välimus ja sisu
1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.
2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 
saab pärast esimest avamist korduvalt 
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sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud 
kaaneklapi puhul. Sigaretipaki 
kaaneklapi avamisel peab murde- ehk 
liigendpind jääma pakendi tagaküljele.
3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et määratleda üksikasjalikumad 
eeskirjad tarbijapakendite kuju ja suuruse 
reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on 
vaja terviseohu hoiatuste täielik nähtavus 
ja terviklikkuse tagamiseks enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel.
4. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada kohustus kasutada 
muude tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul 
kas risttahukakujulisi või silindrilisi 
tarbijapakendeid, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

Or. it

Selgitus

Selle artikli toetamiseks ei ole tervisekaitsega seotud põhjendusi. Artikliga keelataks turul ära 
juba saadavalolevad tooted ja hoogustataks salakaubandust, piirataks tarbijate valikut ja 
tõkestataks konkurentsi ja uuendustegevust. See avaldaks tervishoiule ja ohutusele selgelt 
negatiivset mõju. 

Muudatusettepanek 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 13 välja jäetud
Tarbijapakendite välimus ja sisu
1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
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sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.
2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 
saab pärast esimest avamist korduvalt 
sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud 
kaaneklapi puhul. Sigaretipaki 
kaaneklapi avamisel peab murde- ehk 
liigendpind jääma pakendi tagaküljele.
3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et määratleda üksikasjalikumad 
eeskirjad tarbijapakendite kuju ja suuruse 
reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on 
vaja terviseohu hoiatuste täielik nähtavus 
ja terviklikkuse tagamiseks enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel.
4. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada kohustus kasutada 
muude tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul 
kas risttahukakujulisi või silindrilisi 
tarbijapakendeid, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

Or. es

Selgitus

Puudub objektiivne teaduslik alus, millele toetudes väita, et see meede avaldaks noorte 
tubakatarbimisele soovitud mõju. Lisaks ei austa need meetmed konkurentsivabadust ja 
takistaksid kaupade vaba ringlust ELis.

Muudatusettepanek 865
Cristiana Muscardini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 868
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole siseturuga seotud põhjendust, miks tubakatoodete pakenditele piiranguid seadma 
peaks. See ettepanek on vastuolus ELi siseturupoliitikaga pakendite ja vastastikuse 
tunnustamise valdkonnas, eelkõige direktiiviga 2007/45.
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Muudatusettepanek 869
Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 870
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 871
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline või silindriline 
liitmaterjalist karp või taskusarnane, st 
ristkülikukujuline tasku, mille ava on 
klapiga suletav. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. en
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Muudatusettepanek 873
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline või silindriline 
liitmaterjalist karp või taskusarnane, st 
ristkülikukujuline tasku, mille ava on 
klapiga suletav. Isevalmistatavate
sigarettide tubaka tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. en

Selgitus

Algses mõjuhinnangus ei hinnatud taskusarnase pakendi kasutamist muud sorti lahtise tubaka 
jaoks. Differences between ‘roll-your-own’ and ‘make-your-own’ – ei puuduta eestikeelset 
versiooni. Pakenditüüp peab võtma arvesse tarbija poolt soovitud tubaka omadusi. 
Liitmaterjalist karp on lahtise tubaka jaoks tõendatult sobiv pakenditüüp. Praegune eelnõu 
võib seetõttu takistada innovaatiliste pakendite väljatöötamist tulevikus ja mõjutada 
lõpptarbija jaoks tubaka kvaliteeti.

Muudatusettepanek 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline ja sisaldama vähemalt 
20 sigaretti. Muu suitsetatava tubaka 
tarbijapakend peab olema
risttahukakujuline või silindriline 
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peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide tarbijapakendis 
peab olema vähemalt 20 sigaretti. 
Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 40 
grammi tubakat.

liitmaterjalist karp või taskusarnane, st
ristkülikukujuline tasku, mille ava on 
klapiga suletav, ning tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. en

Selgitus

Algses ettepanekus ei võeta arvesse nõuet, et isevalmistatavate sigarettide ja piipude jaoks 
kasutatav peenekslõigatud lahtine tubakas peab olema pakendatud liitmaterjalist karpi. 
Käesoleva läbivaatamise eesmärk on muuta suitsetama hakkamine noorte jaoks vähem 
atraktiivseks, kuid liitmaterjalist karbis tubakat ostavad tavaliselt vanema põlvkonna 
inimesed. Kuna oma kaalu ja mahu tõttu on liitmaterjalist karbis tubakas kallim kui 
taskusarnases pakendis tubakas, siis ei saa noored seda endale rahaliselt eriti võimaldada.

Muudatusettepanek 875
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. de

Selgitus

Lahtise tubaka pakendamiseks kasutatavaid liitmaterjalist karpe tuleks lubada võrdselt 
taskusarnaste pakenditega, kuna liitmaterjalist karbid on suuremad ja kallimad kui 
tubakataskud, ning karpe ei saa nii hästi kaasas kanda. Seetõttu ei ole liitmaterjalist karbid 
noorte jaoks nii atraktiivsed kui tubakataskud.
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Muudatusettepanek 876
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. de

Muudatusettepanek 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. de
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Selgitus

Pakendi kuju tuleks jätta tootjate otsustada, nagu seni. Mõnesid peenekslõigatud suitsetatava 
tubaka sorte müüakse liitmaterjalist pakendites, mis sisaldavad 50–200 grammi tubakat. 
Selline tubakas on enamasti pakendatud pehmelt ja mahukalt ning teda ei saa kergesti 
pakendada taskusarnasesse pakendisse, sest tubakas läheks pudiks. Kuid väikepakendid või 
huulepulgasarnased pakendid tuleks ära keelata, sest need on noorte jaoks eriti atraktiivsed.

Muudatusettepanek 878
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend võib olla
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend võib olla 
risttahukakujuline või silindriline 
liitmaterjalist karp või taskusarnane, st 
korrapärane ristkülikukujuline tasku, mille 
ava on klapiga suletav. Klapp peab olema 
nii suur, et säilib teksti, fotode ja 
suitsetamisest loobumist käsitleva teabe 
graafilise esituse terviklikkus ja nähtavus 
vastavalt direktiivi artikli 9 lõike 3 
punktile d. Sigarettide tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 10 sigaretti.
Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 12,5
grammi tubakat.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei peaks liialt piirama pakendite liike. Sellega seataks ohtu töötleva tööstuse 
töökohad tarneahelas ja soodustatakse salakaubandust. Samuti piirataks sellega tarbijate 
valikuvõimalusi ning innovatsiooni ja konkurentsi. Lisaks rikutaks intellektuaalomandi õigusi. 
Meetmed on vastuolus siseturu põhimõtetega ja mõjuvad kahjulikult ka tervishoiule.

Muudatusettepanek 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakend peab olema kas
taskusarnane, s.t ristkülikukujuline tasku, 
mille ava on klapiga suletav, või 
risttahukakujuline või silindriline karp.
Sigarettide tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 20 grammi tubakat.

Or. en

Selgitus

Ei ole teada, et see tuleks tervisele kasuks, kui isevalmistatavate sigarettide tubakas oleks 
saada ainult taskusarnases pakendis. Mis puutub isevalmistatavate sigarettide tubaka 40-
grammiste pakendite müüki, siis see ei sobi kokku suitsetamisest loobuma ergutamisega. See 
võib just suitsetamist soodustada, sest suitsetajad saavad sõltuvust tekitavat ainet enda 
käsutusse kaks-kolm korda rohkem kui korraga vaja. Üks viis, kuidas suitsetajad püüavad 
suitsetamist piirata, on väiksemate pakendite ostmine. Rasvumisega võitlevad riigid ei 
reklaami enam hiigelsuuri toidu- ja joogiportsjoneid, kuid meie reklaamime suuri 
sigaretipakke.

Muudatusettepanek 880
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakend peab olema kas
taskusarnane, s.t ristkülikukujuline tasku, 
mille ava on klapiga suletav, või karp.
Sigarettide tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakendis peab 
olema vähemalt 40 grammi tubakat.
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Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 40 
grammi tubakat.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et võimalikud kavandatavad pakendimuudatused ei takistaks meie võimet teha 
kindlaks võltspakendid ja neid vältida. Ülemäära ranged ettekirjutused võivad saada ELile 
võltsimispüüdluste ennetamisel takistuseks.

Muudatusettepanek 881
Michèle Striffler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema kas taskusarnane või kõva karp. 
Taskusarnane pakend on
ristkülikukujuline tasku, mille ava on 
klapiga suletav Klapp peab katma vähemalt 
70 % pakendi eesmisest osast. Kõval karbil 
on keskosa, kaas ja põhi. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. fr

Selgitus

Muudatused tähendavad seda, et tubaka pakendamiseks võib kasutada liitmaterjalist karpi. 
Karpe saaks teha ringlussevõetud papist ja need oleksid seega keskkonnahoidlikumad. 
Suurtelt karpidelt on lihtsam lugeda terviseohu hoiatusi ning karpe toodetakse keeruka ja 
kuluka Euroopa tehnoloogia abil, mistõttu neid on raskem võltsida.
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Muudatusettepanek 882
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide tarbijapakend 
ei sisalda tubakat alla kogukaalu 33g.
Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 80
grammi tubakat.

Or. en

Selgitus

Tõeline meede noorte suitsetama hakkamise tõkestamiseks oleks tavapakendites 
tubakakoguste kahekordistamine. Nii tõuseks paki hind kahekordseks (kuigi sigareti kohta 
jääks hind samaks). Kõrgem hind oleks noorte jaoks tõsiseks takistuseks suitsetama 
hakkamisel ning nad ei ostaks suitsupakki impulsiivselt.

Muudatusettepanek 883
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide tarbijapakendis 
peab olema vähemalt 20 sigaretti. 
Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 50
grammi tubakat.

Or. ro

Muudatusettepanek 885
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide tarbijapakendis 
peab olema vähemalt 19 sigaretti. 
Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 40 
grammi tubakat.
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Or. en

Selgitus

Tarbijapakendis sigarettide miinimumarvu sätestamine on aktsepteeritav. Teen siiski 
ettepaneku kehtestada sigarettide maksimumarvuks 20 asemel 19, võttes arvesse Ungaris 
kehtivaid siseriiklikke sätteid.

Muudatusettepanek 886
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ei ole teaduslikku põhjendust keelata ära kaanega karp.

Muudatusettepanek 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 

välja jäetud
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saab pärast esimest avamist korduvalt 
sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud 
kaaneklapi puhul. Sigaretipaki 
kaaneklapi avamisel peab murde- ehk 
liigendpind jääma pakendi tagaküljele.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 889
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Siseturu seisukohalt ei ole põhjust reguleerida eri tubakatoodete müümiseks kasutatava 
pakendi suurust. See ettepanek on vastuolus ELi siseturu poliitikaga, mis puudutab pakendeid 
ja vastastikust tunnustamist vastavalt direktiivile 2007/45.

Muudatusettepanek 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tootjatele peab jääma paki osas teatav paindlikkus.

Muudatusettepanek 891
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et võimalikud kavandatavad pakendi muudatused ei takistaks võltspakendite 
tuvastamist ja vältimist. Ülemäära ranged ettekirjutused võivad saada ELile 
võltsimispüüdlustest sammu võrra ees püsimisel takistuseks.

Muudatusettepanek 892
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 893
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle
avamisvõimaluseks võib olla kaaneklapp.
Sigaretipaki kaaneklapi avamisel peab 
murde- ehk liigendpind jääma pakendi 
tagaküljele.
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avamisel peab murde- ehk liigendpind 
jääma pakendi tagaküljele.

Or. en

Selgitus

See võimaldaks kasutada korduvalt kinni kleebitavaid sisemisi turvaelemente, nagu 
sisevooderdised, mis võivad aidata võidelda võltsimise vastu, kuid ei takistaks mingil viisil 
pakil olevate terviseohu hoiatuste nähtavust ega terviklikkust.

Muudatusettepanek 894
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Direktiiviga ei tuleks ühtlustada peamist avamismehhanismi. Selline nõue ergutaks 
ebaseaduslikku kaubandust, kuna pakid oleksid ühesugused ja kurjategijatel oleks lihtsam 
võltskaupu valmistada. Erisuguseid avanemismehhanisme oleks võltsijatel raskem järele teha. 
Samuti piiraks ühtlustamine tarbijate valikuvõimalusi ning innovatsiooni ja konkurentsi.

Muudatusettepanek 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sigaretipakk võib olla kartongist või 
pehmest materjalist ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 
saab pärast esimest avamist korduvalt 
sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud 
kaaneklapi puhul. Sigaretipaki kaaneklapi 
avamisel peab murde- ehk liigendpind 
jääma pakendi tagaküljele. Paki need 
pinnad, millel ei ole terviseohu hoiatusi, 
kujundatakse piisavalt mitmekülgselt ja 
mitmevärviliselt. Vähemalt üks trükivärv 
peab olema struktuurne ja kompimise teel 
tuntav.

Or. de

Selgitus

See pakub kaitset võltsimise eest.

Muudatusettepanek 896
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõiget 1 puudutava muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepanek 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Suitsetatava tubaka tarbijapakendi ja 
mis tahes välispakendi kõik välispinnad 
standarditakse järgmiselt:
(a) neil ei tohi olla kauba- või muud 
märki peale tootemargi ja tubakatoote 
nimetuse;
(b) nad on komisjoni kindlaks määratud 
tumedat, silmapaistmatut värvi;
(c) tootemark ja nimetus:
(i) ei tohi ühelgi pinnal esineda rohkem 
kui üks kord;
(ii) peavad olema ära toodud 
horisontaalselt all – sama suunaga nagu 
terviseohu ühendhoiatus – ning 
tarbijapakendi ja mis tahes välispakendi 
esi- ja tagaküljele allesjäänud ruumi 
keskel;
(iii) peavad olema kooskõlas kõigi lõikes 3 
sätestatud üksikasjalikumate 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tugevdaks raportööri ettepanekut standardiseeritud pakendite kohta, 
laiendades seda igasugusele suitsetatavale tubakale. Oluline on ka see, et standardvärv oleks 
tume ja silmapaistmatu, kuna on kindlaks tehtud, et see on tõhusam kui heledamad värvid.

Muudatusettepanek 898
Cristiana Muscardini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 899
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik otsused selles direktiivis on kindlalt poliitilised otsused. Võimalikud muudatused tuleb 
teha seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 900
Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 901
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguste delegeerimine ei ole mitte ainult subsidiaarsuse põhimõtte vastane ja õiguslikult 
alusetu, vaid see on vastuolus ka aluslepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte 
(ELi toimimise lepingu art. 290) ja rakendusakte (ELi toimimise lepingu art. 291).
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Muudatusettepanek 902
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Õiguste delegeerimine ei ole vastuolus mitte ainult subsidiaarsuse põhimõtte ja võimalike 
õiguslike alustega, vaid ka aluslepingu suunistega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte (ELi 
toimimise lepingu art. 290) ja rakendusakte (ELi toimimise lepingu art. 291).

Muudatusettepanek 903
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl
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Selgitus

Arvestades, et need on direktiivi olulised osad, tuleks neid reguleerida põhiaktis. Kui 
komisjonile antaks luba kehtestada paki mõõtmed, võiks see kaasa tuua nn king size-
sigarettidest pikemate peenikeste sigarettide turult kõrvaldamise.

Muudatusettepanek 904
Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 905
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en



PE510.718v02-00 44/62 AM\936989ET.doc

ET

Muudatusettepanek 906
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 907
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 909
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituste andmine selles küsimuses on 
vastuvõetamatu. Selle punkti sisu tuleb reguleerida direktiivis.
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Muudatusettepanek 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Terviseohu hoiatuste täielik nähtavus ja
terviklikkus tagatakse enne tarbijapakendi 
esimest avamist, avamise ajal ja korduval 
sulgemisel.

Or. de

Muudatusettepanek 912
Georgios Koumoutsakos
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Üksikasjalikumad eeskirjad 
tarbijapakendite kuju ja suuruse 
reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on 
vaja terviseohu hoiatuste täieliku 
nähtavuse ja terviklikkuse tagamiseks enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel, määratakse 
kindlaks seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt.

Or. el

Selgitus

Tarbijapakendite kuju ja suurus on seadusandliku akti põhielemendid. Seetõttu tuleb nende 
muutmiseks rakendada seadusandlikku tavamenetlust. 

Muudatusettepanek 913
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Terviseohu hoiatuste täielik nähtavus ja
terviklikkus peab olema tagatud enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 914
Erminia Mazzoni
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võib teha ettepaneku 
üksikasjalikumate eeskirjade kohta
tarbijapakendite kuju ja suuruse 
reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on 
vaja terviseohu hoiatuste täieliku 
nähtavuse ja terviklikkuse tagamiseks enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel.

Or. it

Muudatusettepanek 915
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 916
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik otsused selles direktiivis on kindlalt poliitilised otsused. Võimalikud muudatused tuleb 
teha seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 917
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 918
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguste delegeerimine ei ole mitte ainult subsidiaarsuse põhimõtte vastane ja õiguslikult 
alusetu, vaid see on vastuolus ka aluslepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte 
(ELi toimimise lepingu art. 290) ja rakendusakte (ELi toimimise lepingu art. 291).

Muudatusettepanek 919
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Õiguste delegeerimine ei ole vastuolus mitte ainult subsidiaarsuse põhimõtte ja võimalike 
õiguslike alustega, vaid ka aluslepingu suunistega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte (ELi 
toimimise lepingu art. 290) ja rakendusakte (ELi toimimise lepingu art. 291).
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Muudatusettepanek 920
Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 921
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 922
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 923
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 927
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituste andmine selles küsimuses on 
vastuvõetamatu. Selle punkti sisu tuleb reguleerida direktiivis.

Muudatusettepanek 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 929
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 930
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kui sigarettide ja isevalmistatavate 
sigarettide tubaka puhul kas 
risttahukakujulisi või silindrilisi 
tarbijapakendeid, kui olukord on komisjoni 
aruande kohaselt oluliselt muutunud,
kehtestatakse seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt.

Or. el

Selgitus

Tarbijapakendite kuju ja suurus on seadusandliku akti põhielemendid. Seetõttu tuleb nende
muutmiseks rakendada seadusandlikku tavamenetlust. 

Muudatusettepanek 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 932
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 933
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb 
kordumatud identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu 
turule või mis viiakse liidus turule.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 934
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbija- ja välispakenditel
on kordumatu identifitseerimistunnus. 
Nende terviklikkuse tagamiseks tuleb 
kordumatud identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

Or. en
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Muudatusettepanek 935
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete, välja arvatud artiklis 15 
osutatud toodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

Or. en

Muudatusettepanek 936
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 

1. Tõhusa tuvastamise ja jälgimise 
eesmärgil tagavad liikmesriigid, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel, sealhulgas 
mis tahes välispakenditel, on kordumatu, 
turvaline ja eemaldamatu
identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
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toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

Or. fr

Muudatusettepanek 937
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide ELis 
turustatavate tubakatoodete 
tarbijapakenditel on kordumatu
identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

Or. el

Muudatusettepanek 938
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
ja turvalised identifitseerimistunnused 
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trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

Or. fr

Muudatusettepanek 939
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule. 
Liikmesriikides, kus tubakatoodetele 
kantakse maksumärgid, võib kordumatud 
identifitseerimistunnused trükkida 
maksumärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 940
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on 
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel ja mis 
tahes välistel veopakenditel on kordumatu 
identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

Or. en

Selgitus

Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamist käsitleva WHO protokolli nõuete 
kohaselt peaksid kõikidel välispakenditel (nt kaubaalused, karbid ja kastid jne) olema 
kordumatud identifitseerimistunnused. Välispakendi ja tarbijapakendite 
identifitseerimistunnused peaksid ühtima, et ametiasutused teaksid, mis kaubaalusel, karbi või 
kasti sees on. Kõik ümberpakkimised peavad olema registreeritud.

Muudatusettepanek 941
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
tarbijapakendi kordumatud 
identifitseerimistunnused ühtivad välise 
veopakendi kordumatu 
identifitseerimistunnusega. Kui 
tarbijapakendi ja välise veopakendi 
ühtivuses toimub muudatusi, 
registreeritakse need lõikes 6 nimetatud 
andmebaasis.
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Or. en

Selgitus

Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamist käsitleva WHO protokolli nõuete 
kohaselt peaksid kõikidel välispakenditel (nt kaubaalused, karbid ja kastid jne) olema 
kordumatud identifitseerimistunnused. Välispakendi ja tarbijapakendite 
identifitseerimistunnused peaksid ühtima, et ametiasutused teaksid, mis kaubaalusel, karbi või 
kasti sees on. Kõik ümberpakkimised peavad olema registreeritud.


