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Muudatusettepanek 57
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
─

Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. nl

Selgitus

Tuginedes Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele, tuleb 
komisjoni ettepanek tagasi lükata.

Muudatusettepanek 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artiklit 114, samuti 
artiklit 168 seoses käesoleva direktiivi 
artikliga 16,

Or. fr

Selgitus

Direktiivi kõikide eesmärkide saavutamist silmas pidades tuleks lisada viide artiklile 168, mis 
käsitleb rahvatervist. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 168 on direktiivi artikli 16 
puhul kohaldatav õiguslik alus.

Muudatusettepanek 59
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artiklit 114 ja
artiklit 168,

Or. en

Muudatusettepanek 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
juuni 2001. aasta direktiivis 2001/37/EÜ 
tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta 
(edaspidi „tubakatoodete direktiiv”) on 
sätestatud tubakatoodete suhtes liidu 
tasandil kehtivad eeskirjad. Teaduses, turul 
ja rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arengu tõttu tuleb kõnealust direktiivi 
oluliselt muuta. Selguse huvides on 
asjakohane direktiiv 2001/37/EÜ kehtetuks 
tunnistada ja asendada uue direktiiviga.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
juuni 2001. aasta direktiivis 2001/37/EÜ 
tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta 
(edaspidi „tubakatoodete direktiiv”) on 
sätestatud tubakatoodete suhtes liidu 
tasandil kehtivad eeskirjad. Teaduses, turul 
ja rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arengu, sh e-sigarettide parem 
kättesaadavus turul, tõttu tuleb kõnealust 
direktiivi oluliselt muuta. Selguse huvides 
on asjakohane direktiiv 2001/37/EÜ 
kehtetuks tunnistada ja asendada uue 
direktiiviga.

Or. en

Selgitus

E-sigarettide suurenenud levimine turul koos liikmesriikide erineva regulatiivse 
lähenemisviisiga nõuab käesolevas sättes hõlmamist. Nende toodete koostisosad võivad olla 
inimtervisele kahjulikud.

Muudatusettepanek 61
Holger Krahmer



AM\937809ET.doc 5/70 PE510.711v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon esitas kõnealuse direktiivi 
artikli 11 kohaselt 2005. ja 2007. aastal 
aruanded, milles tehakse kindlaks 
valdkonnad, mille puhul peeti kasulikuks 
võtta edasisi meetmeid. Tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee 
esitas komisjonile 2008. ja 2010. aastal 
teaduslikud nõuanded suitsuvabade 
tubakatoodete ja tubaka lisaainete kohta. 
Kõigepealt korraldati 2010. aastal 
sidusrühmadega laiaulatuslik 
konsulteerimine ning seejärel kohandatud 
konsulteerimised, millele lisati 
väliskonsultantide tehtud uuringud. 
Liikmesriikidega peeti nõu kogu protsessi 
jooksul. Euroopa Parlament ja nõukogu on 
korduvalt kutsunud komisjoni üles 
direktiivi 2001/37/EÜ läbi vaatama ja 
ajakohastama.

(2) Komisjon esitas kõnealuse direktiivi 
artikli 11 kohaselt 2005. ja 2007. aastal 
aruanded, milles tehakse kindlaks 
valdkonnad, mille puhul peeti kasulikuks 
võtta edasisi meetmeid. Tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee 
esitas komisjonile 2008. ja 2010. aastal 
teaduslikud nõuanded suitsuvabade 
tubakatoodete ja tubaka koostisosade
kohta. Kõigepealt korraldati 2010. aastal 
sidusrühmadega laiaulatuslik 
konsulteerimine ning seejärel kohandatud 
konsulteerimised, millele lisati 
väliskonsultantide tehtud uuringud. 
Liikmesriikidega peeti nõu kogu protsessi 
jooksul. Euroopa Parlament ja nõukogu on 
korduvalt kutsunud komisjoni üles 
direktiivi 2001/37/EÜ läbi vaatama ja 
ajakohastama.

Or. de

Selgitus

Kuna määratlus (2) „lisaained” jäetakse välja, tuleb siin kasutada määratlust (18) 
„koostisosad”.

Muudatusettepanek 62
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Terviseohu hoiatused on osa 
organiseeritud, tõhusast ja pikaajalisest 
suitsetamisvastasest strateegiast, millel on 
põhjalikult määratletud rakendamisala ja 
eesmärgid.



PE510.711v02-00 6/70 AM\937809ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Terviseohu hoiatuste tõhusus on seotud selle kuulumisega organiseeritud 
suitsetamisvastasesse strateegiasse, millel on põhjalikult määratletud rakendamisala ja 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 63
Martina Anderson
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Muudes valdkondades on tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja 
müüki käsitlevates liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormides endiselt olulisi erinevusi, 
mis takistavad siseturu toimimist. Pidades 
silmas teaduses, turul ja rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arengut, suurenevad 
erinevused eeldatavasti veelgi. See kehtib 
eelkõige nikotiinisisaldusega toodete, 
taimsete suitsetatavate toodete, 
koostisosade ja eralduvate ainete, 
märgistamise ja pakendamise ning
tubakatoodete piiriülese kaugmüügi puhul.

(4) Muudes valdkondades on tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja 
müüki käsitlevates liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormides endiselt olulisi erinevusi, 
mis takistavad siseturu toimimist. Pidades 
silmas teaduses, turul ja rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arengut, suurenevad 
erinevused eeldatavasti veelgi. See kehtib 
eelkõige nikotiinisisaldusega toodete, 
taimsete suitsetatavate toodete, 
koostisosade ja eralduvate ainete, 
märgistamise ja pakendamise, 
tubakatoodete piiriülese ja internetis 
müügi ning müügipunktide väljapanekute
puhul.

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni artikli 13 rakendamise suunised paluvad osapooltel keelata tubakatoodete 
väljapaneku ja nähtavuse müügipunktides, kuna need kujutavad endast reklaamimis- ja 
turundamismeetodit. Samad suunised soovitavad ka tubakamüügi keelustamist internetis.
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Muudatusettepanek 64
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna tubaka- ja seonduvate toodete 
siseturg on väga suur ja tubakatoodete 
tootjad koondavad üha enam kogu liitu 
suunatud tootmise üksnes vähestesse 
liikmesriikides asuvatesse 
tootmisettevõtetesse, mille tõttu on 
tubakatoodete piiriülene müük 
märkimisväärne, tuleb tubakatoodete 
siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks 
võtta seadusandlikke meetmeid pigem liidu 
kui liikmesriikide tasandil.

(6) Kuna tubaka- ja seonduvate toodete 
siseturg on väga suur ja tubakatoodete 
tootjad koondavad üha enam kogu liitu 
suunatud tootmise üksnes vähestesse 
liikmesriikides asuvatesse 
tootmisettevõtetesse, mille tõttu on 
tubakatoodete piiriülene müük, sh 
internetis müük, märkimisväärne, tuleb 
tubakatoodete siseturu tõrgeteta toimimise 
tagamiseks ja inimtervise ühtseks kaitseks 
liidus võtta seadusandlikke meetmeid 
pigem liidu kui liikmesriikide tasandil.

Or. en

Selgitus

Tubaka ja seotud toodete müük internetis ja piiriüleselt kasvab ning puuduvad sellist 
kauplemist reguleerivad piisavad liidu sätted; siseturu sujuva rakendamise saavutamine peab 
hõlmama ka ühtset lähenemist, et käsitleda liidu kodanike tervist esmatähtsama ja seda 
kaitsta.

Muudatusettepanek 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tubaka tootmine ebasoodsates 
piirkondades, nimelt äärepoolseimates 
piirkondades, mida sageli seostatakse 
geograafilise ja sotsiaalmajandusliku 
eripäraga ning milles kasutatakse 
käsitöönduslikke ja keskkonnahoidlikke 
tootmismeetodeid, peab pälvima erilist 
tähelepanu Euroopa Liidult, kes 
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tunnustab liikmesriigi võimalust 
rakendada erimeetmeid selleks, et tagada 
tootmise säilimine nendes piirkondades.

Or. pt

Muudatusettepanek 66
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Samal ajal on vältimatu, et ka 
käesolevas direktiivis võetakse arvesse 
Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 
Business Act” põhimõtteid või suuniseid.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Õigusloomemeetmete rakendamisel 
tuleb arvesse võtta värskeimate uuringute 
tulemusi, mille kohaselt jääb Euroopa 
Liidus ebaseadusliku tubakatoodete 
kaubanduse tõttu makse saamata 
ligikaudu 12 miljardi euro ulatuses ja 
seaduslik sigaretikaubandus väheneb, 
samas kui ebaseaduslik kaubandus 
moodustab liidus praegu umbes 10 % 
kogu tubakaturust, mõnes liikmesriigis 
aga koguni 30 %, ja kasvab jätkuvalt. 
Tõenäoliselt võib uute piirangute 
seadmine seda kasvu veelgi kiirendada.

Or. lt
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Muudatusettepanek 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. 

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervisekaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. Seepärast peaksid 
tubakatoodete tootjad vastutama 
tootjavastutuse põhimõtte alusel kõigi 
tubakatarbimise tagajärjel tekkivate 
tervishoiukulude eest.

Or. de

Selgitus

Nagu juba nõuti Euroopa Parlamendi resolutsioonis, mis käsitles rohelist raamatut „Suund 
Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil” (2007/2105(INI)), 
tuleks tootjatele kohaldada tootjavastutust ja kehtestada tootjavastutus kõigi tubakatarbimise 
tagajärjel tekkivate tervishoiukulude rahastamise eest.

Muudatusettepanek 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervisekaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 



PE510.711v02-00 10/70 AM\937809ET.doc

ET

suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas ja vältida mis tahes 
kahjulikke mõjusid haavatavatele 
rühmadele ja kõikidele kodanikele, 
välistades passiivse suitsetamise, kus 
võimalik.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv keskendub peamiselt suitsetamist alustavate noorte arvu vähendamisele, 
kuid peaks kaaluma ka olemasolevate passiivse suitsetamise keeldude parandamisvõimalusi.

Muudatusettepanek 70
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervisekaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. Selleks korraldatakse, 
eelkõige põhikoolides kampaaniaid 
suitsetamise ennetamiseks ja 
teabeprogramme suitsu kahjulike mõjude 
kohta tervisele.

Or. it
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Muudatusettepanek 71
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervisekaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu 
80 miljonile Euroopa noorele, kes ei ole 
kunagi suitsetanud.

Or. fr

Selgitus

Oluline on täpsustada, et direktiivis on kehtestatud prioriteediks paremini ennetada 
suitsetamist ja kaitsta tubakasuitsu eest (aktiivse ja passiivse suitsetamise eest) 80 miljonit 
Euroopa noort, kes ei ole kunagi sigaretti puutunud.

Muudatusettepanek 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervisekaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
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kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. Tuleb käivitada avalikke 
haridus- ja teavituskampaaniaid koos 
korrapäraselt toimuva nõustamisega põhi-
ja keskkoolides.

Or. es

Selgitus

Avalikud haridus- ja teavituskampaaniad on rahvatervise seisukohast tõhusamad kui lihtsad 
keelustamismeetmed, millel puudub teaduslik alus.

Muudatusettepanek 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervisekaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. Igal juhul on seejuures 
määrava tähtsusega haridus, teave, 
ennetusprogrammid ja abiprogrammid 
kodanikele, kes kavatsevad suitsetamise 
lõpetada.

Or. it

Selgitus

Suitsetamise ennetamise ja vähendamise eesmärke ei saa saavutada ilma kodanike harimise, 
teavitamise ja abistamise kampaaniateta. Käesoleva direktiivi sätted on täiendav vahend.
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Muudatusettepanek 74
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervisekaitse
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. Direktiivi muutmise ja selle 
täitmise peamine eesmärk peab tarbija 
kaitsmise ja rahva tervise edendamise 
seisukohast olema tubakatoodete 
kasutamisest loobumine, mille 
saavutamiseks jätkatakse seadusandluse 
karmistamist.

Or. fi

Muudatusettepanek 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Tubakatooted sisaldavad 
kantserogeene. On väga tähtis, et 
tubakatööstus töötaks pühendunult 
kantserogeenide sisalduse vähendamise 
nimel igat liiki tubakas.

Or. da
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Muudatusettepanek 76
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Arvestades, et tuleb tagada 
kõrgetasemeline rahvatervise kaitse 
passiivse suitsetamisega 
kokkupuutuvatele töötajatele, tuleks 
keelustada tubaka tarbimine kõikides 
müügikohtades.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Arvestades, et tuleb ennetada 
suitsetamist kõige nooremate hulgas, 
tuleks müügikohad alaealistele keelata.

Or. fr

Muudatusettepanek78
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Arvestades, et paljudes 
liikmesriikides on suur hulk suitsetajaid, 
kes tõenäoliselt ühekorraga suitsetamist ei 
lõpeta, peab seadusandlus võtma arvesse 
nende õigust objektiivsele teavitusele, seda 
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ka tarbitavate toodete pakendil leiduva 
teabe näol, tagajärgedest, mida võimalik 
tubakatoodete tarbimine nende tervisele 
kaasa toob. 

Or. el

Selgitus

Seni kuni ELis leidub veel suur hulk suitsetajaid, peab direktiiv taotlema ka praeguste 
suitsetajate tervise parandamist, kes igal juhul püüavad jätkata tubaka- või nikotiini 
sisaldavate toodete tarbimist. 

Muudatusettepanek 79
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmisel 
tuleks viidata rahvusvaheliselt tunnustatud 
ISO standarditele 4387, 10315 ja 8454. 
Muude eralduvate ainete sisalduse 
kvantifitseerimiseks puuduvad 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid 
või testid, kuid nende väljatöötamiseks 
tehakse praegu jõupingutusi.

(10) Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmisel 
tuleks viidata rahvusvaheliselt tunnustatud 
ISO standarditele 4387, 10315 ja 8454. 
Muude eralduvate ainete sisalduse 
kvantifitseerimiseks puuduvad 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid 
või testid, mistõttu ei saa muude 
sigarettidest eralduvate ainete ja muude 
tubakatoodete kui sigarettide jaoks 
üldiselt anda praegu välja 
mõõtmiseeskirju.

Or. de

Muudatusettepanek 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) On tõestatud, et poloonium 210 on 
oluline tubakas sisalduv kantserogeen. 
Seda ainet oleks võimalik sigarettidest 
peaaegu täielikult kõrvaldada lihtsate 
meetmete kombinatsiooni kasutades. 
Seetõttu on asjakohane määrata 
poloonium 210 maksimaalne sisaldus, mis 
vähendaks poloonium 210 praegust 
keskmist sisaldust sigarettides 95 % võrra. 
Tuleks välja töötada ISO standard 
poloonium 210 mõõtmiseks tubakas.

Or. en

Selgitus

Poloonium 210 on uraani lagunemisel tekkinud aine, mis on sisaldub uraanirikkast 
fosfaatkivist tehtud väetistes. See saastab tubakalehti õhus sisalduva radoon 222 kaudu ning 
juurte kaudu siseneva plii 210 kaudu. Põlemisel poloonium 210 aurustub ning suitsetajad 
hingavad seda seejärel sisse. See on alfa-emitter. Alfa-radiatsioon on väljaspool keha ohutu, 
kuid inimkehasse sisenemise järel on see „kõige ohtlikumat tüüpi kiirgus” (The Polonium 
Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Muudatusettepanek 81
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes 
arvesse nende mürgisust ja sõltuvust 
tekitavat toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane määrata heitkoguste mõõtmise 
viisid, arvestades rahvusvahelisi 
standardeid tubakatoodete mürgisuse ja 
sõltuvusttekitava toime kohta.

Or. cs
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Muudatusettepanek 82
Sergej Kozlík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
teaduslikke arenguid ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, millega nende 
mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet 
hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
teaduslikke arenguid ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, millega nende 
mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet 
hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
teaduslikke arenguid ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, millega nende 
mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet 
hinnata.

Or. en

Selgitus

Kindlaksmääratud sisaldused ja eralduvate ainete maksimaalsed piirmäärad on 
seadusandliku õigusakti olulisteks osadeks ning neid ei peaks põhimõtteliselt delegeeritud 
aktidega määratletama. Kui sellest hoolimata delegeeritud aktid säilitatakse, peaks mürgisust 
ja sõltuvuse teket käsitlevaid teaduslikke arenguid ja rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid arvesse võetama.

Muudatusettepanek 85
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikidel ja komisjonil on oma 
regulatiivülesannete täitmiseks vaja 
põhjalikku teavet koostisosade ja 
eralduvate ainete kohta, et hinnata 
tubakatoodete atraktiivsust, nende
sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust ning 
selliste toodete tarbimisega seotud 
terviseriske. Seega tuleks praegu kehtivat 
koostisosadest ja eralduvatest ainetest 
teatamise kohustust muuta rangemaks. See 
on kooskõlas liidu kohustusega tagada 
inimeste tervise kõrgel tasemel kaitse.

(12) Liikmesriikidel ja komisjonil on oma 
regulatiivülesannete täitmiseks vaja 
põhjalikku teavet koostisosade ja 
eralduvate ainete kohta, et hinnata 
tubakatoodete sõltuvusttekitavat toimet ja 
mürgisust ning selliste toodete tarbimisega 
seotud terviseriske. Seega tuleks praegu 
kehtivat koostisosadest ja eralduvatest 
ainetest teatamise kohustust muuta 
rangemaks. See on kooskõlas liidu 
kohustusega tagada inimeste tervise kõrgel 
tasemel kaitse.

Or. cs
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Muudatusettepanek 86
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikidel ja komisjonil on oma 
regulatiivülesannete täitmiseks vaja 
põhjalikku teavet koostisosade ja 
eralduvate ainete kohta, et hinnata 
tubakatoodete atraktiivsust, nende 
sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust ning 
selliste toodete tarbimisega seotud 
terviseriske. Seega tuleks praegu kehtivat 
koostisosadest ja eralduvatest ainetest 
teatamise kohustust muuta rangemaks. See 
on kooskõlas liidu kohustusega tagada 
inimeste tervise kõrgel tasemel kaitse.

(12) Liikmesriikidel ja komisjonil on oma 
regulatiivülesannete täitmiseks vaja 
põhjalikku teavet koostisosade ja 
eralduvate ainete kohta, et hinnata 
tubakatoodete atraktiivsust, nende 
sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust ning 
selliste toodete tarbimisega seotud 
terviseriske. Seega tuleks praegu kehtivat 
koostisosadest ja eralduvatest ainetest 
teatamise kohustust muuta rangemaks, 
ilma et sellega koormataks asjatult, 
liigselt ja ebaproportsionaalselt väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtteid. See on 
kooskõlas liidu kohustusega tagada 
inimeste tervise kõrgel tasemel kaitse.

Or. el

Selgitus

On oluline tugevdada asjaomaseid teatamiskohustusi tubakatoodete koostisosade ja neist 
eralduvate ainete kohta, kuid siiski peame tagama, et ettevõtteid, eriti väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ei koormataks nendega asjatult, liigselt ja ebaproportsionaalselt. 

Muudatusettepanek 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 
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põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav. Seetõttu 
tuleks koostisosadest ja eralduvatest 
ainetest teatamiseks kehtestada ühtne
kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks
tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe
võimalikult suur läbipaistvus ning samas 
tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate intellektuaalse 
omandiga seotud õigust ja muid õigusi.

põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav.
Koostisosade nimekirja koostamise 
kohustus võimaldab tagada üldsuse jaoks
suurema läbipaistvuse tubakatoodete 
koostise osas ning samas tagada, et 
võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate intellektuaalse 
omandiga seotud õigust ja muid õigusi.

Nimekiri sisaldab kohustuslikku loendit 
kõige ohtlikumatest ainetest sama mudeli
järgi, nagu tehakse Ameerika 
Ühendriikides alates 2009. aastast 
vastavalt The Family smoking prevention 
and Tobacco Control Act’ile, mis 
kohustab tootjat deklareerima 
sigaretisuitsu komponendid, mille on 
Ameerika terviseamet määratlenud 
inimeste tervisele „ohtliku või 
potentsiaalselt ohtliku“ ainena. Selleks on 
koostatud lisa I a ja I b.

Or. fr

Selgitus

See täpsustus on vajalik selleks, et anda teada kahe uue lisa loomisest, millest üks on piiratud 
ja teine ammendavam, mis sisaldab tubakatoodete koostises leiduvate kõige ohtlikumate 
ainete nimekirja, sest need on sageli kantserogeensed.

Muudatusettepanek 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 
põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav. Seetõttu 
tuleks koostisosadest ja eralduvatest 

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 
põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav. Seetõttu 
tuleks koostisosadest ja eralduvatest 



AM\937809ET.doc 21/70 PE510.711v02-00

ET

ainetest teatamiseks kehtestada ühtne 
kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks 
tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe 
võimalikult suur läbipaistvus ning samas 
tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate intellektuaalse 
omandiga seotud õigust ja muid õigusi.

ainetest teatamiseks kehtestada ühtne 
kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks 
tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe 
võimalikult suur läbipaistvus ning samas 
tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate intellektuaalse 
omandiga seotud õigust ja muid õigusi 
ning täidetakse Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
lepinguid.

Or. es

Selgitus

Rahvusvahelisel tasandil on Euroopa Komisjoni kohus teatada ametlikult ettepanekust võtta 
vastu direktiiv tehniliste kaubandustõkete komiteele, sest mõned ettenähtud meetmetest võivad 
olla vastuolus rahvusvaheliste kaubanduseeskirjadega.

Muudatusettepanek 89
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 
põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav. Seetõttu 
tuleks koostisosadest ja eralduvatest 
ainetest teatamiseks kehtestada ühtne 
kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks 
tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe 
võimalikult suur läbipaistvus ning samas 
tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate intellektuaalse 
omandiga seotud õigust ja muid õigusi.

(13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks 
ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel 
raske täita oma teatamiskohustust ning 
liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe 
põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste 
tegemine on liigselt koormav. Seetõttu 
tuleks koostisosadest ja eralduvatest 
ainetest teatamiseks kehtestada ühtne 
kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks 
tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe,
mida esitatakse pakenditel piisavalt suurel 
pinnal, võimalikult suur läbipaistvus ning 
samas tagada, et võetakse asjakohaselt 
arvesse tubakatoodete tootjate 
intellektuaalse omandiga seotud õigust ja 
muid õigusi.

Or. el
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Selgitus

Tubakatoodete tarbijate objektiivseks teavitamiseks tuleb pakenditel varuda piisavalt ruumi 
iga toote tunnuste jaoks. 

Muudatusettepanek 90
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Arvestades, et kohustusliku 
koostisosade ja eralduvate ainete 
nimekirja kasutuselevõtmine näib seda 
vajalikum, et Euroopa Komisjoni 
tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomiteelt 2010. aastal avaldatud 
raporti kohaselt1 on viimastel aastatel 
lisatud üha rohkem lisaaineid, mis 
moodustavad keskmiselt 10 % sigarettide 
kaalust ja mille ainueesmärk on muuta 
suitsu omadusi, näiteks selle värvi, 
kibedust, lõhna ja maitset.
__________________
1 leitud on ligi 600 erinevat lisaainet.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis ning takistab ELi tasandil 
tõhusa ühtlustatud uurimise korraldamist 
tubakatoodete tervisemõjude ja 
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lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või 
tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu 
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning 
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

atraktiivsuse kohta. Mõned liikmesriigid 
on vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad või nende kombinatsioonid. 
Seega on teatavate koostisosade 
kasutamine mõnes liikmesriigis 
reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või 
tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad nii 
kodanike tervise kaitsmist kui ka siseturu 
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning 
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

Or. en

Selgitus

ELi tasandil ühtlustatud lähenemine koostisosadele ja koostisosade kombinatsioonidele tagab 
siseturu toimimise, kuid tagab ka nende mõjude, sh atraktiivsuse mõju suitsetamise 
kasvamisele, tagajärgede tõhusa ja usaldusväärse hindamise.

Muudatusettepanek 92
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes (14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
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ühtlustatud lähenemisviisi puudumine
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites 
või tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning 
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
koostisosade kasutamist sigarettide filtrites 
või tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu 
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

Or. de

Selgitus

Kuna määratlus (2) „lisaained” jäetakse välja, tuleb siin kasutada määratlust (18) 
„koostisosad”.

Muudatusettepanek 93
Martina Anderson
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või 
tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu 
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning 
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või 
tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu 
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning 
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. 
Seetõttu on asjakohane võtta kasutusele 
tubatoodetes lubatud lisaainete heaks 
kiidetud nimekiri. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ühtlusta koostisosasid nõuetekohaselt. Väga palju sõltub üldsätete 
riiklikust kohaldamisest, mida võidakse erinevates liikmesriikides erinevalt tõlgendada. 
Asjakohasem oleks kehtestada ELi tasandil lubatud koostisosade heaks kiidetud nimekiri, et 
saavutada nõuetekohane ühtlustatus.
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Muudatusettepanek 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Inimtervise kaitseks tuleks 
tubakatoodetes kasutatavate lisaainete 
ohutust enne ühenduses turustamist 
hinnata (riskihinnang) ja neile peaks loa 
andma Euroopa Komisjon. Lisaaineid 
tohiks tubakatoodetes kasutada ainult siis, 
kui nad on kantud ELi lubatud lisaainete 
nimekirja.

Or. de

Selgitus

Juba oma resolutsioonis (2007/2105(INI)) nõudis parlament lisaainete heakskiidumenetlust. 
Lubatud lisaainete ühine nimekiri loob õigusliku selguse, milliseid ained tohib tubakatoodetes 
kasutada. ELi nimekirja ajakohastamist võib alustada komisjoni algatusel või liikmesriigi 
taotlusel.

Muudatusettepanek 95
Martina Anderson
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Tähtis on arvesse võtta mitte ainult 
lisaainete, vaid ka nende põlemisel 
tekkivate ainete omadusi. Lisaained ja 
nende põlemisel tekkivad ained ei tohi 
vastata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja 
segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
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pakendamist1, kohaselt ohtlike ainete 
kriteeriumitele.
_____________
1 ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

Or. en

Selgitus

Lubada tuleks ainult lisaaineid, mis ei ole ohtlikud (nii tavakujul kui ka põlema süüdatuna).

Muudatusettepanek 96
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 
hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja 
julgustada noori suitsetama hakkama. 
Vältida tuleks selliste meetmete 
kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 97
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 
hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja 
julgustada noori suitsetama hakkama. 
Vältida tuleks selliste meetmete 
kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad suitsuvabad tubakatooted, 
sest need võivad teha suitsetama 
hakkamise lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi

Or. cs

Muudatusettepanek 98
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 
hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja 
julgustada noori suitsetama hakkama. 
Vältida tuleks selliste meetmete 
kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga tooted (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Nõuab 
tungivalt, et Euroopa Komisjon viiks läbi 
teadusliku uuringu nende toodete tegeliku 
mõju kohta tubaka tarbimise alustamisele.

Or. pt

Muudatusettepanek 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast ja mentoolist 
erineva maitse või lõhnaga tooted (k.a 
suitsuvabad tubakatooted), sest need 
võivad teha suitsetama hakkamise 
lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi.
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hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja 
julgustada noori suitsetama hakkama. 
Vältida tuleks selliste meetmete 
kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks põhinema tõenditel ja mitte ainult õigusliku ebakindluse ohul. Käesolev 
direktiiv hõlmaks traditsionaalsete sigarettidega samal viisil mentooli. Erineva lõhna või 
maitsega sigarette puudutav seadusandlus on liikmesriikide lõikes erinev, kuid see ei hõlma 
mentooli, mis on lubatud kogu Euroopa Liidus. Keeld peaks seega põhinema teaduslikel 
tõenditel, mis tõendavad mentoolist tingitud muutusi noorte käitumises.

Muudatusettepanek 100
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 
hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja 
julgustada noori suitsetama hakkama. 
Vältida tuleks selliste meetmete 
kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga tooted (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi.
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lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

Or. de

Selgitus

Nimetatud uuringud ei ole piisavad, et õigustada mentooliga sigarettide õiguslikult halba 
valgusesse seadmist.

Muudatusettepanek 101
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted hõlbustada 
tubakasuitsu sissehingamist ja julgustada 
noori suitsetama hakkama. Vältida tuleks 
selliste meetmete kehtestamist, millega 
võetakse põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga tooted, sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted hõlbustada 
tubakasuitsu sissehingamist ja julgustada 
noori suitsetama hakkama. Vältida tuleks 
selliste meetmete kehtestamist, millega 
võetakse põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes. 
Rootsil peaks olema lubatud huuletubaka 
maitset ja lõhna riiklikul tasandil 
reguleerida. Kui rootsi ei suuda seda 
kindla aja jooksul teha, siis peaksid 
rakenduma käesoleva direktiivi sätted.

Or. en

Selgitus

See on liiga piiratud, et ainult „erinevat maitset ja lõhna” käsitada. Käsitada tuleks kõiki 
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maitseid ja lõhnu. Rootsile tuleks anda neli aastat aega alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest, et riigisiseselt huuletubaka maitseid ja lõhnu reguleerida: kui ta ei suuda seda 
teha, siis peaksid rakenduma käesoleva direktiivi sätted.

Muudatusettepanek 102
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 
hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja 
julgustada noori suitsetama hakkama.
Vältida tuleks selliste meetmete 
kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga tooted (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Vältida tuleks selliste 
meetmete kehtestamist, millega võetakse 
põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

Or. de

Selgitus

Olemasolevad teaduslikud andmed ei kinnita seisukohta, et mentool suurendab tubakasuitsu 
sissehingamist. Peale sellel ei ole kinnitust väitele, et mentooliga sigaretid on seotud 
suitsetamise alustamisega varasemas eas.

Muudatusettepanek 103
Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 – joonealune märkus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. „USA – nelgisigarettide tootmist ja 
müüki mõjutavad meetmed (DS406)”, 
WTO apellatsioonikogu, AB-2012-1.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 104
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid 
kohustab tootjat vähendama lisaainete või 
lisaainete kombinatsioonide kasutamist 
sel määral, et need ei annaks 
tubakatoodetele eristavat maitset või 
lõhna. Lubada tuleb selliseid lisaaineid, 
mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, 
kui need ei anna toodetele eristavat 
maitset või lõhna. Komisjon peaks tagama 
ühetaolised tingimused eristava maitse või 
lõhna suhtes kehtestatava sätte 
rakendamiseks. Otsuse tegemisel peaksid 
liikmesriigid ja komisjon kasutama
sõltumatute töökondade abi. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 105
Jarosław Kalinowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid 
kohustab tootjat vähendama lisaainete või 
lisaainete kombinatsioonide kasutamist 
sel määral, et need ei annaks 
tubakatoodetele eristavat maitset või 
lõhna. Lubada tuleb selliseid lisaaineid, 
mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, 
kui need ei anna toodetele eristavat 
maitset või lõhna. Komisjon peaks tagama 
ühetaolised tingimused eristava maitse või 
lõhna suhtes kehtestatava sätte 
rakendamiseks. Otsuse tegemisel peaksid 
liikmesriigid ja komisjon kasutama 
sõltumatute töökondade abi. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada 
eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.

(16) Lubada tuleb selliseid lisaaineid 
nagu suhkur, mida on vaja tubakatoodete 
tootmiseks, kui need ei suurenda ohtu 
tarbijate tervisele. Otsuse tegemisel 
peaksid liikmesriigid ja komisjon kasutama 
sõltumatute töökondade abi. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada 
eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 106
Martina Anderson
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eristava maitse või lõhnaga (16) Maitse või lõhnaga tubakatoodete 
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tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab 
tootjat vähendama lisaainete või lisaainete 
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
need ei annaks tubakatoodetele eristavat
maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid 
lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete 
tootmiseks, kui need ei anna toodetele 
eristavat maitset või lõhna. Komisjon 
peaks tagama ühetaolised tingimused 
eristava maitse või lõhna suhtes 
kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse 
tegemisel peaksid liikmesriigid ja 
komisjon kasutama sõltumatute 
töökondade abi. Käesoleva direktiivi 
kohaldamine ei tohiks põhjustada eri 
tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.

keelamine ei tähenda kõikide lisaainete 
keelamist, kuid kohustab tootjat 
vähendama lisaainete või lisaainete 
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
need ei annaks tubakatoodetele maitset või 
lõhna. Lubada tuleb selliseid lisaaineid, 
mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, kui 
need ei anna toodetele maitset või lõhna
ega ole seotud atraktiivsusega. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada 
eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.

Or. en

Selgitus

Need sätted peaksid kohalduma kõikidele maitsetele ja lõhnadele. See muudaks ka viite 
töökondadele tarbetuks. Tootmiseks vajalike lisaainete sätted peaksid olema ühtlustatud 
WHO lisaaineid puudutavate suunistega.

Muudatusettepanek 107
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab 
tootjat vähendama lisaainete või lisaainete
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
need ei annaks tubakatoodetele eristavat 
maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid 
lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete 
tootmiseks, kui need ei anna toodetele 
eristavat maitset või lõhna. Komisjon 
peaks tagama ühetaolised tingimused 
eristava maitse või lõhna suhtes 

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide koostisosade keelamist, kuid 
kohustab tootjat vähendama koostisosade
või koostisosade kombinatsioonide 
kasutamist sel määral, et need ei annaks 
tubakatoodetele eristavat maitset või lõhna. 
Lubada tuleb selliseid koostisosi, mida on 
vaja tubakatoodete tootmiseks, kui need ei 
anna toodetele eristavat maitset või lõhna. 
Komisjon peaks tagama ühetaolised 
tingimused eristava maitse või lõhna suhtes 
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kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse 
tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon 
kasutama sõltumatute töökondade abi. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse 
tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon 
kasutama sõltumatute töökondade abi. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

Or. de

Selgitus

Kuna määratlus (2) „lisaained” jäetakse välja, tuleb siin kasutada määratlust (18) 
„koostisosad”.

Muudatusettepanek 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab 
tootjat vähendama lisaainete või lisaainete 
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
need ei annaks tubakatoodetele eristavat 
maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid 
lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete 
tootmiseks, kui need ei anna toodetele 
eristavat maitset või lõhna. Komisjon 
peaks tagama ühetaolised tingimused 
eristava maitse või lõhna suhtes 
kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse 
tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon 
kasutama sõltumatute töökondade abi. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab 
tootjat vähendama lisaainete või lisaainete 
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
need ei annaks tubakatoodetele eristavat 
maitset või lõhna. Lubatakse selliseid 
lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete 
tootmiseks. Komisjon peaks tagama 
ühetaolised tingimused eristava maitse või 
lõhna suhtes kehtestatava sätte 
rakendamiseks. Otsuse tegemisel peaksid 
liikmesriigid ja komisjon kasutama 
sõltumatute töökondade abi. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada 
eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.

Or. pl
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Muudatusettepanek 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab 
tootjat vähendama lisaainete või lisaainete 
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
need ei annaks tubakatoodetele eristavat 
maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid 
lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete 
tootmiseks, kui need ei anna toodetele 
eristavat maitset või lõhna. Komisjon 
peaks tagama ühetaolised tingimused 
eristava maitse või lõhna suhtes 
kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse 
tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon 
kasutama sõltumatute töökondade abi. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab 
tootjat vähendama lisaainete või lisaainete 
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
need ei annaks tubakatoodetele eristavat 
maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid 
lisaaineid, mis on hädavajalikud
tubakatoodete valmistamiseks, kui need ei 
anna toodetele eristavat maitset või lõhna. 
Komisjon peaks tagama ühetaolised 
tingimused eristava maitse või lõhna suhtes 
kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse 
tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon 
kasutama sõltumatute töökondade abi. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

Or. it

Selgitus

Teksti kooskõlastamine artikli 6 lõike 1 punktiga 2.

Muudatusettepanek 110
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selgepiirilisemaks määratlemiseks 
peab komisjon koostama loendi, milles 
määratakse täpselt kindlaks keelatud 
koostisosad ja lubatud koostisosad, eriti 
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lisaained ja nende puhul eraldi aroomi- ja 
maitseained. Loendist peab selgelt 
ilmnema ka lubatud lisa- ning lõhna-
/maitseainete koguhulk.

Or. fi

Muudatusettepanek 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Üks käesoleva direktiivi eesmärk on 
tubakatoodete tarbimise vähendamine, 
eelkõige noorte ja haavatavate tarbijate 
seas, mis vähendaks tubaka tootmist liidus 
ning mis võib põhjustada töökohtade 
kadu, viies kõnealuse tööstuse liidust välja 
ja tekitades vajaduse traditsionaalselt 
tubaka tootmisega tegelevate 
põllumajandusettevõtete 
restruktureerimiseks. Seetõttu tuleb liidu 
eelarve raames asjakohased meetmed ja 
finantstoetused luua, et käesoleva 
direktiivi majanduslikke ja sotsiaalseid 
tagajärgi tasakaalustada.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) Direktiivi nõuete rakendamise 
tulemusel võib Euroopa Liidu 
liikmesriikides väheneda tubaka tooraine 
nõudlus. Seetõttu tuleks 
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tubakatootmispiirkondades luua 
tubakakasvatajate toetamise fond, mis 
hüvitab tubakaskasvatajatele käesoleva 
direktiivi nõuete rakendamisest tuleneva 
kahju.

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 113
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teatavate lisaainete kasutamise 
eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel 
on tervisele kasulikke mõjusid, 
terviseriske vähendavaid mõjusid või et 
need teevad erksamaks ja annavad jõudu. 
Selleks et tagada eeskirjade ühetaolisus ja 
tervise kaitse kõrge tase, tuleks sellised 
lisaained keelata.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Selle kohta, kas teatud/üksikud lisaained tekitavad mulje, et tubaka tarbimine on vähem 
kahjulik ja on seega teatud tarbijarühmadele ligitõmbavamad, ei ole teaduslikke tõendeid. Iga 
otsus mingi koostisosa keelamise või reguleerimise kohta peaks põhinema ühestel teaduslikel 
uuringutel, millele kehtivad ühesed tubakatoodetele rakendatavad kriteeriumid, mis on 
ühenduses kooskõlastatud.
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Muudatusettepanek 114
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teatavate lisaainete kasutamise 
eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel 
on tervisele kasulikke mõjusid, terviseriske 
vähendavaid mõjusid või et need teevad 
erksamaks ja annavad jõudu. Selleks et 
tagada eeskirjade ühetaolisus ja tervise 
kaitse kõrge tase, tuleks sellised lisaained 
keelata.

(17) Teatavate lisaainete kasutamise 
eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel 
on tervisele kasulikke mõjusid, terviseriske 
vähendavaid mõjusid või et need teevad 
erksamaks ja annavad jõudu. Näiteks 
mentooli toime on problemaatiline. Selle 
kohaliku anesteesia laadse omaduse tõttu 
lubab mentool ärritavat tubakasuitsu 
sügavamalt sisse hingata. Seetõttu on 
võimalik suitsu sisse hingata rohkem ja 
sügavamalt, mille tagajärjeks on suurem 
nikotiiniannus.
Selleks et tagada eeskirjade ühetaolisus ja 
tervise kaitse kõrge tase, tuleks sellised 
tubakatoodete atraktiivsust suurendavad 
lisaained keelata.

Or. en

Selgitus

Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee jõuab oma 12. novembril 
2010. aastal avaldatud arvamuses „Addictiveness and Attractiveness of Tobacco Additives” 
(tubaka lisaainete sõltuvusttekitav toime ja atraktiivsus) järeldusele, et mentool on väga 
probleemne lisaaine, kuna see suurendab tubakatoote atraktiivsust, hõlbustades tubakatoote 
suitsetamise alustamist.

Muudatusettepanek 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teatavate lisaainete kasutamise 
eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel 
on tervisele kasulikke mõjusid, terviseriske 

(17) Teatavate lisaainete kasutamise 
eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel 
on tervisele kasulikke mõjusid, terviseriske 
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vähendavaid mõjusid või et need teevad 
erksamaks ja annavad jõudu. Selleks et 
tagada eeskirjade ühetaolisus ja tervise 
kaitse kõrge tase, tuleks sellised lisaained 
keelata.

vähendavaid mõjusid või et need teevad 
erksamaks ja annavad jõudu. Muid 
lisaaineid, näiteks suhkrut, kasutatakse, et 
tubakatoodete lõhna ja maitset 
leevendada või parandada, et nende 
tarbimist hõlbustada. Selleks et tagada 
eeskirjade ühetaolisus ja tervise kaitse 
kõrge tase, tuleks sellised lisaained keelata.

Or. en

Selgitus

Suhkur on lisaaine, mis parandab tubakatoote maitseomadusi, aidates peita puhta tubaka 
mõru maitset ja lõhna, et muuta see meeldivamaks eriti nende jaoks, kes alustavad 
suitsetamist.

Muudatusettepanek 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Üha rohkem inimesi, kellest 
enamus on lapsed, kannatavad astma ja 
erinevate allergiate käes. Kuigi ei mõisteta 
astma kõiki tekkepõhjuseid, nagu on 
märkinud WHO, tuleb vältida 
riskifaktoreid, sh allergeene, tubakat ja 
keemilisi ärritajaid, et inimestel oleks 
võimalik head elukvaliteet nautida.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Komisjon peaks jälgima 
tähelepanelikult suhkrute lisamist, mis 
moodustab enam kui 10 % sigarettides 
sisalduvate lisaainete koguhulgast. 
Komisjon peaks nõudma eelkõige 
asjaomaselt tööstuselt tubakatoodete 
ümbertöötamist, et toota uusi tooteid, mis 
ei sisaldaks tervisele ohtlike mõjudega 
invertsuhkruid (fruktoos ja glükoos). 

Or. en

Selgitus

Suhkrud ei ole tervisele ohtlikud suukaudse tarbimise korral, kuid muunduvad mitmeks 
mürgiseks ühendiks pürolüüsi tingimustes, millest kõige ohtlikumad on invertsuhkrud, mis on 
vastutavad suure osa inimeste jaoks kantserogeense formaldehüüdi sattumise eest suitsu 
(Rahvusvaheline Vähiuuringu Agentuur, 2009).

Muudatusettepanek 118
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni 
olukord ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

välja jäetud

Or. fi
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Muudatusettepanek 119
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni 
olukord ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni 
olukord ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tervisekaitse kõrge taseme ja kõigi tarbijate samaväärse kaitse tagamiseks kogu ELis peaks 
muude tubakatoodete suhtes peale sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka olema 
kehtestatud samad märgistusnõuded.

Muudatusettepanek 121
Martina Anderson
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni 
olukord ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me peaksime kohtlema kõiki liidu turul turustada lubatavaid tubakatooteid samaväärselt ja 
vältima õiguslünkade loomist.

Muudatusettepanek 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suukaudseks tarvitamiseks ettenähtud 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, vabastada 
teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest.

Or. de

Selgitus

Traditsioonilise nuusktubaka ja närimistubaka tarbimine piirdub väga väheste Euroopa 
piirkondadega ja on osa kommete järgimisest. Peale selle tarbivad nuusktubakat ja 
närimistubakat eelkõige vanemad inimesed. Seepärast peaks kehtima sama erand kui sigarite, 
sigarillode ja piibutubaka puhul.

Muudatusettepanek 123
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
kuid kaitseb kõigi tarbijate tervist, ei 
tuleks muid tubakatooteid kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest. 

Or. el
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Selgitus

Käesolev direktiiv kaitseb võrdväärselt kõiki tubakatoodete tarbijaid.

Muudatusettepanek 124
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud. Komisjon peaks hoolikalt 
jälgima noorte vesipiibutubaka tarbimist, 
kuna üha rohkem on tõendeid selle kohta, 
et vesipiibutubaka kasutamine laieneb 
väljapoole tavapärast vanemaealist 
tarbijaskonda. Seetõttu peaksid nende 
toodete suhtes kohalduma artiklid 6 ja 10 
ning terviseohu hoiatused peaksid olema 
paigaldatud vesipiibutubaka pakenditele, 
mis ei ole tihti vastavuses Euroopa 
õigusaktidega. 

Or. en

Selgitus

Lisa raportööri poolt kavandatud muudatusettepanekule nr 3 vesipiibutubaka kasutamise 
kohta noorte poolt, et rõhutada asjaolu, et vesipiibutubaka laadsed tooted hõlmatakse oma 
mürgisuse tõttu direktiivi põhisätetes.

Muudatusettepanek 125
Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
vesipiibutubakas ja suitsuvabad 
tubakatooted, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, vabastada 
teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kuni olukord ei ole 
müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
vesipiibutubakas ja suitsuvabad 
tubakatooted, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, vabastada 
teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kuni olukord ei ole 
müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

Or. it

(Vt muudatusettepanekut artikli 6 lõike 10 kohta.)
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Muudatusettepanek 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
vesipiibutubakas ja suitsuvabad 
tubakatooted, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, vabastada 
teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kuni olukord ei ole 
müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

Or. ro

Muudatusettepanek 128
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriike tuleks julgustada 
kujundama oma riiklikke seadusi, kui 
seda ei ole veel tehtud, noorte kaitseks nii, 
et suitsutubaka toodete ostmine ja 
tarbimine oleks alla 18-aastastele noortel 
keelatud; samaaegselt peaksid 
liikmesriigid hoolitsema selle eest, et neid
keeldusid ka järgitaks.

Or. de

Muudatusettepanek 129
Esther de Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) tubaka tarbimise leviku 
vähendamise raamkonventsiooni 
artikkel 16 osutab konventsiooni 
osapoolte vastutusele käsitada tooteid, mis 
on suunatud alaealistele tarbijatele, nagu 
tubakatooted toidutoodete ja mänguasjade 
kujul, mis võivad alaealistele kütkestavalt 
mõjuda. Viimastel aastatel on turustatud 
mitmeid tooteid, näiteks vesipiibu 
aurustipulgad, mis ei sisalda nikotiini, 
kuid millel on sigareti kuju ja mis 
proovivad imiteerida suitsetamisprotsessi 
ainete aurustamise, mille ohutust ei ole 
veel teaduslikult tõestatud, ja elektrilise 
tule kaudu, mis imiteerivad sigareti 
põlemist. Sellised tooted on selgelt 
toodetud selleks, et olla atraktiivsed 
noorte ja alaealiste tarbijate jaoks, ning 
on üha populaarsemad mitme liikmesriigi 
alaealiste seas. Väljendatakse kasvavat 
muret harjumuste üle, mille noored 
tarbijad ja alaealised selliste imiteerivate 
sigarettide tõttu loovad. Seetõttu tuleks 
need tooted keelata käesoleva direktiiviga.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tubakatoodete märgistamise suhtes 
kehtestatud siseriiklikud õigusnormid 
erinevad endiselt, eelkõige selles osas, mis 
puutub pilti ja teksti sisaldavatesse 
terviseohu ühendhoiatustesse, teabesse 

(19) Tubakatoodete märgistamise suhtes 
kehtestatud siseriiklikud õigusnormid 
erinevad endiselt, eelkõige selles osas, mis 
puutub pilti ja teksti sisaldavatesse 
terviseohu ühendhoiatustesse, mis on 
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suitsetamisest loobumise abiteenuste kohta 
ning reklaami pakendites ja pakenditel.

2013. aastaks kasutusele võetud ainult 
10 liikmesriigis, teabesse suitsetamisest 
loobumise abiteenuste kohta ning reklaami 
pakendites ja pakenditel.

Or. fr

Muudatusettepanek 131
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Tuleb püüda tõhusalt ja kõigi 
vahenditega kõrvaldada takistused, et 
saaks võimalikult kiiresti minna üle 
kaubamärke mittesisaldavatele pakendite 
(plain packages) kasutamisele kogu ELis.

Or. fi

Muudatusettepanek 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Märgistamist käsitlevate õigusnormide 
kohandamine on vajalik ka seetõttu, et viia 
liidu eeskirjad kooskõlla rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arenguga. Näiteks WHO 
tubakatoodete tarbimise piiramist 
käsitleva raamkonventsiooni artiklit 11 
käsitlevates suunistes soovitatakse 
kasutada suuri pilthoiatusi mõlemal 
peamisel teabepinnal, esitada kohustuslik 
teave suitsetamisest loobumise kohta ja 
kehtestada eksitavat teavet käsitlevad 
ranged eeskirjad. Eksitavat teavet 
käsitlevad õigusnormid täiendavad 
ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega 
seotud eksitavate kaubandustavade 
üldkeeldu, mis on kehtestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta 

(21) Märgistamist käsitlevate õigusnormide 
kohandamine on vajalik ka seetõttu, et viia 
liidu eeskirjad kooskõlla rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arenguga. Eksitavat 
teavet käsitlevad õigusnormid täiendavad 
juba asjakohaseid ja põhjalikke eeskirju 
ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega 
seotud eksitavate kaubandustavade 
takistamise kohta, mis on kehtestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2005. aasta direktiiviga 2005/29/EÜ, mis 
käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste 
tehingutega seotud ebaausaid 
kaubandustavasid siseturul.
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direktiiviga 2005/29/EÜ, mis käsitleb 
ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega 
seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Märgistamist käsitlevate õigusnormide 
kohandamine on vajalik ka seetõttu, et viia 
liidu eeskirjad kooskõlla rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arenguga. Näiteks WHO 
tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva 
raamkonventsiooni artiklit 11 käsitlevates 
suunistes soovitatakse kasutada suuri
pilthoiatusi mõlemal peamisel teabepinnal, 
esitada kohustuslik teave suitsetamisest 
loobumise kohta ja kehtestada eksitavat 
teavet käsitlevad ranged eeskirjad. 
Eksitavat teavet käsitlevad õigusnormid 
täiendavad ettevõtja ja tarbija vaheliste 
tehingutega seotud eksitavate 
kaubandustavade üldkeeldu, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiviga 
2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausaid kaubandustavasid siseturul.

(21) Märgistamist käsitlevate õigusnormide 
kohandamine on vajalik ka seetõttu, et viia 
liidu eeskirjad kooskõlla rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arenguga. Näiteks WHO 
tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva 
raamkonventsiooni artiklit 11 käsitlevates 
suunistes soovitatakse kasutada 
pilthoiatusi, mis kataks mitte rohkem kui 
50 % ja mitte vähem kui 30 % karbi 
pinnast, mõlemal peamisel teabepinnal, 
esitada kohustuslik teave suitsetamisest 
loobumise kohta ja kehtestada eksitavat 
teavet käsitlevad ranged eeskirjad. 
Eksitavat teavet käsitlevad õigusnormid 
täiendavad ettevõtja ja tarbija vaheliste 
tehingutega seotud eksitavate 
kaubandustavade üldkeeldu, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiviga 
2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausaid kaubandustavasid siseturul. 

Or. cs

Muudatusettepanek 134
Holger Krahmer



PE510.711v02-00 52/70 AM\937809ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. 
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et 
tagada nende nähtavus ja mõjusus.

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud.

Or. de

Selgitus

Selle kohta, et väga suured pilthoiatused vähendavad suitsetajate arvu, ei ole mingeid 
teaduslikke tõendeid. Tegelikult on alust arvata, et pakenditel olevad suurendatud 
pilthoiatused ei mõjuta kuidagi inimeste otsust suitsetada või mitte.

Muudatusettepanek 135
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
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vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa.
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada 
nende nähtavus ja mõjusus.

vähem kahjulikud. Tuleks kehtestada 
kõikide terviseohu hoiatuste kindel suurus 
pakendi välispinnal, et tagada nende 
nähtavus ja mõjusus.

Or. el

Selgitus

Värvifotode kasutamine peab jääma iga liikmesriikide kaalutlusõigusse. Peale selle tuleks 
kõigi terviseohu hoiatuste minimaalsed suurused/mõõtmed asendada väikseima kaetava 
osaga pakendi välispinnal. Sellisel viisil hoitakse kaudselt ühtsust pakendite suuruses, kujus 
ja välimuses, võttes arvesse, et kõnealuseid mõõtmeid ei saa kohandada igat tüüpi pakendite 
osas. 

Muudatusettepanek 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. 

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja selleks, et need oleksid 
tõhusad, peaksid need katma pakendi 
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Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et 
tagada nende nähtavus ja mõjusus.

pinnast olulise ja nähtava osa.

Or. it

Muudatusettepanek 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. 
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada 
nende nähtavus ja mõjusus.

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib 
järeldada, et suuremõõdulised terviseohu 
ühendhoiatused koos selgesisuliste piltide 
ja tekstiga on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. 
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada 
nende nähtavus ja mõjusus.

Or. en

Selgitus

Selgesisuline pilt ja lühike tekst standardiseeritud turustusteabeta pakil võivad olla 
tõhusamad ja kõigile tarbijatele nähtavamad.

Muudatusettepanek 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Mitmed teadusuuringud tõestavad 
muu hulgas, et tõhusad on 
suitsetamisvastased motivatsioonilaused, 
mis on suunatud suitsetajale, mõjutades 
vaimselt kaudselt tema uhkust ja tundeid. 
Sellist tüüpi hoiatustekste nagu: 
„Suitsetamine kahjustab nahka ja 
kiirendab kortsude teket”, „Suitsetamine 
muudab vähem atraktiivseks”, 
„Sigaretimaitseline suudlus ei meeldi 
kellelegi”, „Suitsetamisest loobumine ei 
tee paksuks, vaid muudab elu paremaks”, 
„Mõtle – suitsupaus kahjustab sind 
rohkem kui stress, mida püüad 
maandada”, võib seega kasutada 
ühendatult praegu kasutatavate 
hoiatustekstidega.

Or. it

Muudatusettepanek 139
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste
terviklikkus ja nähtavus ning 
maksimeerida nende mõju, tuleks 
kehtestada õigusnormid, mis käsitlevad 
nii hoiatuste mõõtmeid kui ka 
tubakatoodete pakendi välimuse teatavaid 
aspekte, sealhulgas pakendi avamisviise. 
Pakend ja tooted võivad olla eksitavad sel
viisil, et tarbijatele, eelkõige noortele jääb 
mulje nagu toode oleks vähem kahjulik 
kui muud tubakatooted. Selline mõju on 
teatavatel väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” 

välja jäetud
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(light), „eriti lahja” (ultra-light), „mahe” 
(mild), „looduslik” (natural), 
„orgaaniline” (organic), „lisaaineteta” 
(without additives), „peenikesed” (slim), 
„maitse- ja lõnaaineteta” (without 
flavours), ning nimetustel, piltidel, 
kujutistel või muude märkidel. Samuti 
võib ka sigarettide suurus ja välimus olla 
eksitavad ja luua mulje, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted.
Hiljutine uuring on näidanud ka seda, et 
just peenikeste sigarettide suitsetajad 
kalduvad uskuma, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted. Need 
probleemid tuleks lahendada.

Or. de

Selgitus

Ettepanek ei aita kaasa ei siseturu toimimisviisi parandamisele ega rahvatervise kaitse 
rakendamisele. Peale selle ei ole mingeid teaduslikke tõendeid, et toote pakend või välimus on 
otsustavad tegurid, mis mõjutavad otsust suitsetada. Peenikeste sigarettide keelamine ei aita 
vähendada tubakatarbimist, kuid toob kaasa suureneva salasigarettide sissetoomise ja tõsise 
majandusliku kahju.

Muudatusettepanek 140
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui 
muud tubakatooted. Selline mõju on 
teatavatel väljenditel, nagu „madala 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise.
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tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild),
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse-
ja lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude 
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

Tubakatoodete pakenditel sellise märgete 
nagu „madala tõrvasisaldusega” (low-tar),
„lahja” (light), „eriti lahja” (ultra-light), 
„mahe” (mild), ning nimetuste, piltide,
kujutiste või muude märkide kasutamine 
võib tarbijat eksitada, pannes ta uskuma, 
et sellised tooted on vähem kahjulikud, ja 
pannes ta oma hoiakuid muutma.
Sissehingatavate ainete annuse puhul on 
määrav ka suitsetamisviis ja sõltuvus, 
mitte üksnes teatud ainete sisaldus tootes 
enne tarbimist. Seda aspekti ei saa 
omistada selliste märgete kasutamisele ja 
see võib pigem õõnestada direktiivis 
kehtestatud märgistusnõudeid.

Or. it

Muudatusettepanek 141
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
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õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad teatud olukorras jätta tarbijatele, 
eelkõige noortele mulje, nagu toode oleks
vähem kahjulik kui muud tubakatooted. 
Selline mõju on teatavatel väljenditel, nagu 
„madala tõrvasisaldusega” (low-tar), 
„lahja” (light), „eriti lahja” (ultra-light), 
„mahe” (mild), „looduslik” (natural), 
„orgaaniline” (organic), „lisaaineteta” 
(without additives), „peenikesed” (slim), 
„maitse- ja lõhnaaineteta” (without 
flavours), ning nimetustel, piltidel, 
kujutistel või muudel märkidel.

Or. de

Selgitus

Selle põhjenduse aluseks olev kuvand tarbijast on ühepoolne. Puudulik teavitamine ei õigusta 
tootjate õiguste sellist piiramist oma toodete kujundamisel.

Muudatusettepanek 142
Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
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välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel. 
Need probleemid tuleks lahendada.

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 143
Kristian Vigenin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
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õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel.

Samuti võib ka sigarettide välimus olla 
eksitav ja luua mulje, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte. Pakend ja 
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pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

tooted võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel. 
Samuti võib ka sigarettide välimus olla 
eksitav ja luua mulje, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted.

Or. cs

Muudatusettepanek 145
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
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(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel.

Samuti võib ka sigarettide välimus olla 
eksitav ja luua mulje, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
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lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel. 
Samuti võib ka sigarettide välimus olla 
eksitav ja luua mulje, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted.

Or. it

Selgitus

Ei ole teaduslikult tõestatud, et peenikestel sigarettidel oleks tarbijat eksitav mõju. Nende 
toodete keelul oleks peamiselt ebasoodsad tagajärjed, mis sunniksid tarbijaid pöörduma 
ebaseaduslikule turule ja seega ostma võltsitud sigarette, mille suhtes ei tehta 
tervishoiukontrolle – ilmsete negatiivsete tagajärgedega rahvatervisele – ja põhjustaks 
tööhõivevõimaluste vähenemist.

Muudatusettepanek 147
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
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additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel. 
Samuti võib ka sigarettide suurus ja 
välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Nõuab tungivalt, et Euroopa 
Komisjon viiks läbi teadusliku uuringu 
nende toodete tegeliku mõju kohta tubaka 
tarbimisele.

Or. pt

Muudatusettepanek 148
Sergej Kozlík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel. 
Samuti võib ka sigarettide välimus olla 
eksitav ja luua mulje, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted. 
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et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud 
ka seda, et just peenikeste sigarettide 
suitsetajad kalduvad uskuma, et need on 
vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. 
Need probleemid tuleks lahendada.

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõhnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muudel 
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud 
ka seda, et just peenikeste sigarettide 
suitsetajad kalduvad uskuma, et need on 
vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. 
Need probleemid tuleks lahendada seda 
tüüpi toodete õige pakendamise ja 
märgistamisega ning tarbijate 
teavitamisega nende toodete 
kahjulikkusest nii, et tarbija oleks täiel 
määral teadlik toote tarbimise 
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tagajärgedest. 

Or. pl

Selgitus

Peenikesed sigaretid ei ole vähem kahjulikud, nende pakend aga võib tarbijaid eksitada. Kui 
seda tüüpi tooteid pakendataks kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega, kaoks tarbijate 
eksitamise võimalus.

 Muudatusettepanek 150
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, 
et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel,
mida esitatakse pakendi peal. 

Or. el
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Selgitus

Olemasolevad teaduslikud andmed ei tõenda, et esineb otsene seos sigareti läbimõõdu ja 
suitsetamisega alustamise vahel, ega ka seda, et „peenikesed” (slim) sigaretid on 
ahvatlevamad. Seega ei lõpeta see keeld mitte suitsetamist, vaid kõnealuse kategooria 
tubakatoote tarbimise.

Muudatusettepanek 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude 
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud 
ka seda, et just peenikeste sigarettide 
suitsetajad kalduvad uskuma, et need on 
vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. 
Need probleemid tuleks lahendada.

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte. Pakend ja 
tooted võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõhnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muudel 
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud 
ka seda, et just peenikeste sigarettide 
suitsetajad kalduvad uskuma, et need on 
vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. 
Need probleemid tuleks lahendada.

Or. de

Selgitus

Kooskõlas artikli 13 punkti 2 käsitleva muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude 
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud 
ka seda, et just peenikeste sigarettide 
suitsetajad kalduvad uskuma, et need on 
vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. 
Need probleemid tuleks lahendada.

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
graafilist vormi kui ka tubakatoodete 
pakendi välimuse teatavaid aspekte, 
sealhulgas pakendi avamisviise. Pakend ja 
tooted võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõhnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muudel
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud 
ka seda, et just peenikeste sigarettide 
suitsetajad kalduvad uskuma, et need on 
vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. 
Need probleemid tuleks lahendada.

Or. it

Muudatusettepanek 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) On ilmnenud, et tubakatooted 
sisaldavad ja nende kasutamisel eraldub 
palju mürkaineid ja kantserogeene, mis 
on põlemisel ohtlikud inimese tervisele. 
Teaduslikud uuringud on üheselt 
tõestanud, et passiivne suitsetamine 
põhjustab surma, haigusi ja invaliidsust 
ning on ohtlik sündimata lastele ja 
imikutele. Tubakasuitsu sissehingavatel 
inimestel võivad tekkida või süveneda 
hingamisteede haigused. Terviseohu 
hoiatused peaksid seetõttu juhtima 
tähelepanu ka passiivsest suitsetamisest 
tulenevale terviseohule.

Or. de

Selgitus

Käesolev põhjendus sisaldub praeguses direktiivis 2001/37/EÜ. Passiivse suitsetamise 
ohtlikkusele tuleks tähelepanu juhtida spetsiaalsete tekst- ja pilthoiatustega.

Muudatusettepanek 154
Martina Anderson
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Uuringud on näidanud, et 
kaubamärgi ja pakendi värvi 
standardiseerimine (turustusandmeteta 
pakend) muudab pakendi vähem 
atraktiivseks ja parandab terviseohu 
hoiatuste tõhusust, vähendades seega 
suitsetamise alustamist ja tubaka 
tarbimist. Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni artiklitega 11 ja 13 
seotud suunised paluvad osapooltel 
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kaaluda turustusandmeteta pakendite 
nõuete vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Tubakatoote pakend ei tohi olla atraktiivne või kütkestav, kuna see sisaldab surmavat toodet. 
Tubaka reklaamimine on keelatud peaaegu kõikjal ning ka tubakatoote pakend peaks selle 
keeluga hõlmatud olema. See on kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka 
tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis sisalduvate soovitustega ning seda 
rakendavad või kaaluvad muud riigid üle terve maailma.


