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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0788),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0420/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Tšehhi esindajatekoja, Itaalia senati, Rootsi parlamendi, Kreeka 
parlamendi, Itaalia esindajatekoja, Portugali parlamendi, Rumeenia esindajatekoja ja 
Taani parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist 
käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti 
eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liidu tasandi seadusandlikud meetmed 
on vajalikud ka seetõttu, et rakendada 
Maailma Terviseorganisatsiooni 2003. 
aasta mai tubakatoodete tarbimise piiramist 
käsitlevat raamkonventsiooni (edaspidi 
„WHO raamkonventsioon”), milles 
Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on 
osalised. Eelkõige on olulised WHO 
raamkonventsiooni artikkel 9 
(tubakatoodete koostise reguleerimine ), 
artikkel 10 (tubakatoodete koostise 
avalikustamise reguleerimine), artikkel 11 
(tubakatoodete pakendamine ja 
märgistamine), artikkel 13 (reklaam) ja 
artikkel 15 (ebaseaduslik tubakatoodete äri 
). WHO raamkonventsiooni 
rakendussuunised võeti ühehäälselt vastu 
lepingu osaliste mitmesugustel 
konverentsidel liidu ja liikmesriikide 
toetusega. 

(7) Liidu tasandi seadusandlikud meetmed 
on vajalikud ka seetõttu, et rakendada 
pöördelise tähtsusega Maailma 
Terviseorganisatsiooni 2003. aasta mai 
tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevat 
raamkonventsiooni (edaspidi „WHO 
raamkonventsioon”). Konventsioonile 
kirjutasid alla ning selle võtsid vastu kõik 
liikmesriigid ja Euroopa Liit ning sellest 
tulenevalt on WHO raamkonventsiooni 
sätted rahvusvahelise õiguse kohaselt 
siduvad. Eriti olulised on WHO 
raamkonventsiooni artikkel 9 
(tubakatoodete koostise reguleerimine ), 
artikkel 10 (tubakatoodete koostise 
avalikustamise reguleerimine), artikkel 11 
(tubakatoodete pakendamine ja 
märgistamine), artikkel 13 (reklaam) ja 
artikkel 15 (ebaseaduslik tubakatoodete äri 
). WHO raamkonventsiooni 
rakendussuunised võeti ühehäälselt vastu 
lepingu osaliste mitmesugustel 
konverentsidel liidu ja liikmesriikide 
toetusega. 

Or. en

Selgitus

WHO raamkonventsioon on esimene rahvusvaheline tervishoiualane kokkulepe. Selle sätted 
on liikmesriikide jaoks õiguslikult sama siduvad kui näiteks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni eeskirjad.
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Muudatusettepanek 2

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 vähendada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet. 

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega vähendama tulevikus vaid tõrva, 
nikotiini ja süsinikmonooksiidi sisaldust ning mürgiste või sõltuvust tekitava toimega 
eralduvate ainete piirmäärasid.

Muudatusettepanek 3

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.
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Or. en

Selgitus

Baarides ja ööklubides on vesipiibu suitsetamine muutunud järjest populaarsemaks ning 
tarbijad ei tea alati, et need vesipiibud sisaldavad tavaliselt tubakat. Eurobaromeetri uuringu 
kohaselt kasutavad noored ja tudengid teistest rühmadest enim vesipiipu. 

Muudatusettepanek 4

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 pildi 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. 

Or. en

Selgitus

Selgituseta mõistetav. 
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. Terviseohu ühendhoiatuste 
kasutamisel peaks tubakatoote pakend 
olema muidu standardne ja 
kaubamärgita, et terviseohu hoiatuse 
mõju oleks võimalikult suur. Tõendid 
näitavad, et standardpakend aitab eriti 
tõhusalt vältida noorte suitsetama 
hakkamist. 

Or. en

Selgitus

Standarditud nö lihtne pakend on kõike muud kui lihtne – suurem osa pakendist on kaetud 
suurte graafiliste terviseohu hoiatustega, Austraalias on taust tume, hallikaspruun. Neli 
liikmesriiki on jõudnud standardpakendi vaagimisega eri etappidesse (Ühendkuningriik, 
Belgia, Soome ja Prantsusmaa). Pakendi täielik standardimine on kõige tõhusam viis, kuidas 
kõrvaldada ühtsel turul kauplemise tõkked. Ühtlasi on see parim valik tervisekaitse 
seisukohast: see suurendab terviseohu hoiatuste mõju nende jaoks, kes ei ole veel hakanud 
suitsetama, ning on osutunud tõhusaks vahendiks, mis aitab vältida eriti noorte suitsetama 
hakkamist. 

Muudatusettepanek 6

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 

(23) Kõikidele terviseohu hoiatustele 
tuleks kindlaks määrata minimaalne 
suurus, et tagada nende nähtavus ja 
tõhusus, ning pakendi avamisviis ei tohiks 
terviseohu hoiatusi mingil moel rikkuda. 
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), 
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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. 

„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 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. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda. 
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid ja 
mis tahes välispakendid oleksid 
märgistatud kordumatul ja turvalisel viisil 
ning tubakatoodete liikumine tuleb 
registreerida selleks, et oleks võimalik 
jälgida ja tuvastada nende toodete liikumist 
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nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist. 

liidus ning kontrollida nende vastavust 
käesolevale direktiivile ja seda paremini 
jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist. 

Or. en

Selgitus

WHO protokolli tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta nõuete 
kohaselt peaksid kõikidel välispakenditel (nt kaubaalused, karbid ja kastid jne) olema 
kordumatud identifitseerimistunnused. Välispakendi ja tarbijapakendite 
identifitseerimistunnused peaksid ühtima, et ametiasutused teaksid, mis kaubaalusel, karbi või 
kasti sees on.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 
tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise 
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. 
aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse 
kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute 

(30) Tubaka piiriülene kaugmüük peaks 
olema keelatud, kuna see muudab
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavaks ja kahjustab vastavust
käesoleva direktiivi nõuetele.
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korral), mis asendatakse alates 13. juunist 
2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt motiveerivad tubaka piiriülest internetimüüki peamiselt 1) 
ebaseaduslike/võltsitud toodete eest madalamate hindade pakkumine ning 2) riigisiseste 
maksusüsteemide erinevuste ebaseaduslik ärakasutamine. Selle tagajärjel tekib moonutatud 
konkurents, kus traditsioonilised jaemüüjad, eeskätt kõrgelt maksustatud liikmesriikides 
tegutsevad jaemüüjad, peavad konkureerima (peamiselt) ebaseaduslikult internetis 
tegutsevate müüjatega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a. Paljudes liikmesriikides toimub 
endiselt tubakatoodete tasuta jaotamine 
internetis tegutsevate jaemüügiettevõtjate 
kaudu ja avalikes kohtades. Võttes 
arvesse, et see tegevus on suunatud 
noortele ja võib soodustada uute 
suitsetajate lisandumist, peaks asjaomane 
tegevus olema keelatud. 

Or. en

Selgitus

Sigarettide reklaami eesmärgil tasuta jagamine ööklubides, randades jne on suunatud 
noortele ning sellele ei ole õigustust.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima 
ja esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta. 

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline taotleda kõikide uudsete 
tubakatoodete jaoks eelnevalt luba. 
Tootjatele ja importijatele tuleb panna 
kohustus taotleda uudsete tubakatoodete 
müügiluba. 

Or. en

Selgitus

Tubakatooted on rahvatervisele äärmiselt kahjulikud ning nendega kauplemine turul ilma 
ametiasutuste eelneva loata peaks olema keelatud.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või lõhn 
või mille mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või lõhn 
või mille mürgisuse tase on tõusnud ja 
sõltuvusttekitav toime tugevnenud, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 182/2011.
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nr 182/2011.

Or. en

Selgitus

Tubakatoodet eristava maitse kindlaksmääramise vajaduse ja sõltumatu katserühma loomise 
üksikasju oleks palju asjakohasem otsustada delegeeritud õigusaktide, mitte 
rakendusaktidega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; sätestada 
terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja 
pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta 
eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; 
kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat 
toimet ja atraktiivsust suurendavate 
koostisosade suhtes piirnormid; välja 
töötada metoodika, mille abil määratakse 
kindlaks, kas tubakatootel on eristav 
maitse; sätestada terviseohu hoiatuste ning 
märgistusel ja pakendil kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine, kehtestada 
sõltumatute kolmandate isikutega 
sõlmitavate andmehalduslepingute 
põhielemendid; vaadata läbi teatavate 
muude tubakatoodete kui sigarettide, 
isevalmistatavate sigarettide tubaka ja 
suitsuvabade tubakatoodete suhtes 
kehtestatud vabastused ning 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
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ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 37 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga. 

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
kodumaiste ja imporditud toodete puhul, 
kui see on tervisekaitse seisukohalt 
põhjendatud. Liikmesriigil tuleks lubada 
kehtestada kodumaiste ja imporditud
toodete suhtes rangemad õigusnormid, kui 
selline vajadus tuleneb liikmesriigi 
eripärast ja see on tervisekaitse seisukohalt 
põhjendatud. Rangemad siseriiklikud 
õigusnormid peavad olema vajalikud ja 
vastama proportsionaalsuse põhimõttele 
ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga. 

Or. en
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Selgitus

Täpsustuseks, et liikmesriikidel on käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkondades vabadus 
säilitada või vastu võtta rangemad riiklikud eeskirjad, kui need on asjakohaselt põhjendatud 
ja heaks kiidetud. Need rangemad eeskirjad peaksid kohalduma ka imporditud toodetele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul 
selliste aspektide suhtes, mis ei kuulu 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
tingimusel et kõnealused õigusnormid on 
kooskõlas aluslepinguga ja ei kahjusta 
käesoleva direktiivi täielikku rakendamist. 
Sellest lähtuvalt võivad liikmesriigid 
näiteks säilitada või kehtestada 
õigusnorme, millega nähakse ette 
tubakatoodete pakendite 
standardiseerimine, tingimusel, et sellised 
sätted on kooskõlas aluslepinguga ja WTO 
kohustustega ega mõjuta käesoleva 
direktiivi täielikku kohaldamist. 
Tehnilistest normidest on vaja ette teatada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 22. juuni 1998. aasta 
98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord. 

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme kodumaiste ja imporditud
toodete puhul selliste aspektide suhtes, mis 
ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. Sellest 
lähtuvalt võivad liikmesriigid näiteks 
säilitada või kehtestada õigusnorme, 
millega nähakse ette muude tubakatoodete 
kui sigarettide ja isevalmistatavate 
sigarettide pakendite standardiseerimine, 
tingimusel, et sellised sätted on kooskõlas 
aluslepinguga ja WTO kohustustega ega 
mõjuta käesoleva direktiivi täielikku 
kohaldamist. Tehnilistest normidest on vaja 
ette teatada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiviga 22. juuni 1998. 
aasta 98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

Or. en

Selgitus

Täpsustuseks, et liikmesriikidel on ka käesoleva direktiiviga mitte hõlmatud valdkondades 
vabadus säilitada või vastu võtta rangemad riiklikud eeskirjad, kui need on asjakohaselt 
põhjendatud. Need rangemad eeskirjad peaksid kohalduma ka imporditud toodetele.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tubakatoodete piiriülest kaugmüüki; (d) tubakatoodete piiriülese kaugmüügi 
keeldu; 

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 16 kohta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) uudsetest tubakatoodetest teatamise 
kohustust;

(e) kohustust taotleda luba enne uudsete 
tubakatoodete turustamist;

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 17 kohta.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

selleks, et hõlbustada tubaka- ja 
seonduvate toodete siseturu toimimist, 
võttes aluseks kohustuse tagada tervise 
kaitse kõrge tase.

selleks, et täita WHO tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitleva 
raamkonventsiooniga võetud kohustusi 
ning hõlbustada tubaka- ja seonduvate 
toodete siseturu toimimist, võttes aluseks 
kohustuse tagada tervise kaitse kõrge tase,
seda eriti noorte inimeste tarbeks.
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Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk on õigusaktide ühtlustamine, et parandada siseturu toimimist. Kuid 
ühtlustamise suuna valimisel on määravateks teguriteks olnud rahvatervise kaitse kõrge 
taseme tagamine iseäranis noorte jaoks ning rahvusvaheliselt kokkulepitud standardite 
rakendamine. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõikes 1 sätestatud 
maksimaalseid sisaldusi, võttes arvesse 
teaduse arengut ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid.

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et vähendada lõikes 1 sätestatud 
maksimaalseid sisaldusi, võttes arvesse 
teaduse arengut ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega vähendama tulevikus vaid tõrva, 
nikotiini ja süsinikmonooksiidi sisaldust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes. 
Võttes arvesse rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, kui need on 
kättesaadavad, ning teaduslikke tõendeid ja 
liikmesriikide teatatud maksimaalseid 
sisaldusi, volitatakse komisjoni vastu 

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes. 
Võttes arvesse rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, kui need on 
kättesaadavad, ning teaduslikke tõendeid ja 
liikmesriikide teatatud maksimaalseid 
sisaldusi, volitatakse komisjoni vastu 
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võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et võtta vastu ja kohandada
sigarettidest eralduvate muude ainete ja 
muudest tubakatoodetest kui sigarettidest 
eralduvate selliste ainete maksimaalseid 
sisaldusi, mis suurendavad märgatavalt 
tubakatoodete mürgisust ja 
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et võtta vastu ja vähendada
sigarettidest eralduvate muude ainete ja 
muudest tubakatoodetest kui sigarettidest 
eralduvate selliste ainete maksimaalseid 
sisaldusi, mis suurendavad märgatavalt 
tubakatoodete mürgisust ja 
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega tulevikus vähendama vaid mürgiste 
või sõltuvust tekitava toimega eralduvate ainete piirmäärasid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmiseks 
kasutatakse tõrva puhul ISO standardit 
4387, nikotiini puhul ISO standardit 10315 
ja süsinikmonooksiidi puhul ISO standardit 
8454.

1. Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmiseks 
kasutatakse tõrva puhul ISO standardit 
4387, nikotiini puhul ISO standardit 10315 
ja süsinikmonooksiidi puhul ISO standardit 
8454.

Tõrva- ja nikotiinisisalduse näitajate 
täpsust kontrollitakse ISO standardi 8243 
kohaselt. 

Tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse näitajate 
täpsust kontrollitakse ISO standardi 8243 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Süsinikmonooksiidi näitajate täpsuse mõõtmiseks kasutatakse juba rahvusvahelist standardit.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid avaldavad kooskõlas 
lõikega 1 esitatud teabe selleks ettenähtud
veebisaidil, mis on üldsusele kättesaadav. 
Seejuures võtavad liikmesriigid 
nõuetekohaselt arvesse vajadust kaitsta 
teavet, mida peetakse ärisaladuseks. 

2. Liikmesriigid avaldavad kooskõlas 
lõikega 1 esitatud teabe veebisaidil, mis on 
üldsusele kättesaadav. Seejuures võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
vajadust kaitsta teavet, mida peetakse 
ärisaladuseks. 

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on juba olemas tubakatarbimise piiramise eesmärki taotlevad 
veebilehed. Selles muudatusettepanekus on täpsustatud, et nad ei pea looma uut veebilehte.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja 
importijatelt reklaamile, tutvustamisele ja 
sponsorlusele tehtud kulutuste 
avalikustamist liikmesriigiti ja aasta 
lõikes, alates käesoleva direktiivi 
jõustumisele järgnevast täis 
kalendriaastast. 

Or. en

Selgitus

WHO raamkonventsiooni artikli 13 nõuete kohaselt. Praegu ei ole see näitaja ELile teada.



PR\932973ET.doc 21/46 PE508.085v03-00

ET

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon analüüsib kogu käesoleva 
artikli kohaselt kättesaadavaks tehtud 
teavet (iseäranis koostisosade sõltuvust 
tekitava toime ja mürgisuse ning turu-
uuringute ja müügiandmetega seotud 
teavet) ja koostab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule korrapäraselt aruande, 
milles on kokku võetud peamised 
tähelepanekud.

Or. en

Selgitus

See on esimene kord, kui reguleerivatele asutustele on asjaomane teave tehtud nii suures 
ulatuses kättesaadavaks. Sellest oleks kasu analüüsi jaoks, mis tuleks teha juhul, kui saadakse 
õpetlikke kogemusi tulevase tubakatoodete tarbimise piiramise poliitika jaoks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriikide kehtestatavad tasud neile 
esitatud teabe saamise, salvestamise, 
käsitlemise, analüüsimise ja avaldamise 
eest ei ületa selliste teenustega 
tavapäraselt kaasnevaid kulusid. 

6. Liikmesriigid võivad kehtestada
proportsionaalsed tasud neile esitatud 
teabe saamise, salvestamise, käsitlemise, 
analüüsimise ja avaldamise eest. 

Or. en

Selgitus

Kõnealune tasunõue peaks olema kooskõlas artiklis 17 sätestatud nõuetega.
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb rakendusaktidega kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
1 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid 
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega.

2. Komisjon teeb rakendusaktidega kas 
liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 
1 reguleerimisalasse ning tuleks seega 
kogu ühtsel turul keelustada. Need 
rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas
artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega. 

Or. en

Selgitus

Selgituseks, et rakendusakti vastuvõtmisel laiendab komisjon asjaomase toote müügikeeldu ka 
ülejäänud ühtsele turule. 

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
ühtsed eeskirjad menetluse kohta, mida 
tuleb kasutada tubakatoote lõike 1 
reguleerimisalasse kuulumise 
kindlaksmääramiseks. Need rakendusaktid
tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21
osutatud uurimismenetlusega.

Komisjon kehtestab delegeeritud 
õigusaktidega üksikasjalikud kriteeriumid
ja menetluse, mida tuleb kasutada 
tubakatoote lõike 1 reguleerimisalasse 
kuulumise kindlaksmääramiseks. Need 
delegeeritud õigusaktid tuleb vastu võtta 
kooskõlas artiklis 22 osutatud 
uurimismenetlusega.

Or. en

Selgitus

Tubakatoodet eristava maitse kindlaksmääramise vajaduse ja sõltumatu katserühma loomise 
üksikasju oleks palju asjakohasem otsustada delegeeritud õigusaktide, mitte 
rakendusaktidega.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgituseta mõistetav.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgituseks, et rakendusakti vastuvõtmisel laiendab komisjon asjaomase toote müügikeeldu ka 
ülejäänud ühtsele turule. 
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgituseta mõistetav.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavate 
tubakatoodete tarbijapakendi ja iga 
välispakendi peamisel pinnal esitatavad 
terviseohu hoiatused on täielikult nähtavad 
ega ole muuhulgas osaliselt või täielikult 
varjatud või poolitatud pakkematerjali, 
tasku, ümbrise, kasti või muu vahendiga. 

4. Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavate 
tubakatoodete tarbijapakendi ja iga 
välispakendi peamisel pinnal esitatavad 
terviseohu hoiatused on täielikult nähtavad, 
ning võtavad vastu vajalikud eeskirjad, et 
vältida kõikide selliste pakkematerjalide, 
taskute, ümbriste, kastide või muude 
vahendite turule toomist, mis varjavad või 
poolitavad terviseohu hoiatusi osaliselt või 
täielikult.

Or. en

Selgitus

Terviseohu hoiatuste avalikkusele selgelt nähtavuse tagamiseks tuleks võtta asjakohased 



PR\932973ET.doc 25/46 PE508.085v03-00

ET

meetmed.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koosnema I lisas loetletud 
teksthoiatusest ja vastavast värvifotost, mis 
on esitatud pildikogus; 

(a) koosnema I lisas loetletud 
teksthoiatusest ja vastavast värvifotost, mis 
on esitatud I a lisa pildikogus; 

Or. en

Selgitus

Kavandamisel tekkinud puuduse parandamiseks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Terviseohu ühendhoiatused jaotatakse 
kolme rühma, mis roteeruvad igal aastal. 
Liikmesriigid tagavad, et iga terviseohu 
ühendhoiatus esitatakse tootemarkide 
lõikes võimalikult võrdne arv kordi. 

2. Terviseohu ühendhoiatused jaotatakse 
kolme rühma, mis roteeruvad igal aastal. 
Liikmesriigid tagavad, et iga aasta jooksul 
kasutamiseks ette nähtud terviseohu 
ühendhoiatus esitatakse tootemarkide 
lõikes võimalikult võrdne arv kordi. 

Or. en

Selgitus

Selgituseks, et kõiki neljateistkümmet aasta jooksul kasutamiseks ette nähtud terviseohu 
ühendhoiatust tuleks kõikide sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tootemarkide lõikes 
kasutada võimalikult võrdselt. 
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgituseta mõistetav.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik sigarettide ja isevalmistatavate 
tubakatoodete tarbijapakendi välispinnad 
ja mis tahes välispakendid, mida 
käesoleva direktiivi sätetes ei ole 
reguleeritud, peavad olema standarditud 
järgmiselt:
(a) neil ei tohi olla kauba- või muud 
märki peale tootemargi ja tubakatoote 
nimetuse;
(b) tootemark ja nimetus:
(i) ei tohi esineda rohkem kui üks kord 
ükskõik millisel pinnal; 
(ii) peavad olema ära toodud 
horisontaalselt all – sama suunaga nagu 
terviseohu ühendhoiatus – ning 
tarbijapakendi ja mis tahes välispakendi 
esi- ja tagaküljele allesjäänud ruumi 
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keskel;
(iii) peavad olema kooskõlas kõigi lõikes 3 
sätestatud üksikasjalikumate 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Standarditud nö lihtne pakend on kõike muud kui lihtne – suurem osa pakendist on kaetud 
suurte graafiliste terviseohu hoiatustega, Austraalias on taust tume, hallikaspruun. Neli 
liikmesriiki on jõudnud standardpakendi vaagimisega eri kaugusele (Ühendkuningriik, 
Belgia, Soome ja Prantsusmaa). Pakendi täielik standardimine on kõige tõhusam viis, kuidas 
kõrvaldada ühtsel turul kauplemise tõkked. Ühtlasi on see parim valik tervisekaitse 
seisukohast: see suurendab terviseohu hoiatuste mõju nende jaoks, kes ei ole veel hakanud 
suitsetama, ning on osutunud tõhusaks vahendiks, mis aitab vältida eriti noorte suitsetama 
hakkamist.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Otse tubakatoote peal ei tohi olla ei 
kauba- ega muud märki. 

Or. en

Selgitus

Sigarettide peal ei tohiks olla lubatud kaubamärgi või muude kujunduselementide (nt 
lillekaunistuste) kasutamine.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et määratleda 
üksikasjalikumad eeskirjad 

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

tarbijapakendite kuju, suuruse ja 
taustavärvi ning tootemargi ja nimetuse 
puhul kasutatava kirjatüübi ja -suuruse
reguleerimiseks.

Or. en

Selgitus

Standarditud nö lihtne pakend on kõike muud kui lihtne – suurem osa pakendist on kaetud 
suurte graafiliste terviseohu hoiatustega, Austraalias on taust tume, hallikaspruun. Neli 
liikmesriiki on jõudnud standardpakendi vaagimisega eri kaugusele (Ühendkuningriik, 
Belgia, Soome ja Prantsusmaa). Pakendi täielik standardimine on kõige tõhusam viis, kuidas 
kõrvaldada ühtsel turul kauplemise tõkked. Ühtlasi on see parim valik tervisekaitse 
seisukohast: see suurendab terviseohu hoiatuste mõju nende jaoks, kes ei ole veel hakanud 
suitsetama, ning on osutunud tõhusaks vahendiks, mis aitab vältida eriti noorte suitsetama 
hakkamist. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat 
registreerivad kõikide tarbija- ja 
välispakendite nende valdusesse jõudmise, 
kõik vahepealsed liikumised ja nende 
valdusest lõpliku lahkumise ning 
edastavad andmed elektrooniliselt lõikes 6 
sätestatud andmepanka. Seda nõuet on 
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tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik. 

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga. 
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil. Sõltumatutel 
kolmandatel isikutel ei tohi olla 
tubakatööstuses või teistes seotud 
tööstussektorites kaubanduslikke või muid 
erihuvisid. Kolmanda isiku sobivuse 
(eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima komisjon, 
keda abistab sõltumatu välisaudiitor, 
kellele maksab tasu tubakatootja ning kelle 
on komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide 
pädevatel asutustel, komisjonil ja 
sõltumatutel kolmandatel isikutel on 
andmepangale igal ajal juurdepääs. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
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nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

võivad liikmesriigid või komisjon anda
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
kõnealusele teabele, tingimusel et 
tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

Or. en

Selgitus

Andmeid säilitava organisatsiooni ja tubakatootjate vahelise nö tulemüüri ning viimastest 
täieliku sõltumatuse tagamiseks tuleks tarvitusele võtta eri kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Peidetud turvaelemendid teeksid toodete võltsimise raskemaks. Kuid võttes arvesse, et 
peidetud elemente peaksid saama kontrollida ainult ametiasutused, peaks turvaelemendil 
olema sarnaselt Ühendkuningriigis, Türgis, Brasiilias ja Malaisias sigarettide puhul 
kasutatavatele süsteemidele nii nähtavaid kui ka peidetud elemente.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil asutatud
jaemüügiettevõtetele piiriülese 
kaugmüügiga tegelemise.

(a) ettevõtja nimi või ärinimi ning 
tegevuskoha alaline aadress, kust 
tubakatooteid tarnitakse; 
(b) kuupäev, millal hakatakse 
avalikkusele infoühiskonna teenuste 
kaudu pakkuma tubakatoodete piiriülest 
kaugmüüki; 
(c) sel eesmärgil kasutatav veebisait või 
veebisaidid ja kogu kõnealuse veebisaidi 
tuvastamiseks vajalik teave.

Or. en

Selgitus

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil asutatud 
jaemüügiettevõtetel tasuta või 
allahinnatud tubakatoodete jagamise 
piiriülese kaugmüügi või mis tahes muude 
kanalite kaudu. 

Or. en

Selgitus

Sigarettide reklaami eesmärgil tasuta jagamine ööklubides, randades jne on suunatud 
noortele ning sellele ei ole õigustust.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi pädevad asutused 
avaldavad loetelu kõigist nende juures 
registreeritud jaemüügiettevõtetest 
kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
eeskirjade ja kaitseklauslitega. 
Jaemüügiettevõte võib hakata 
tubakatooteid turule viima 
kaugmüügiobjektina alles alates sellest 
hetkest, kui tema nimi on asjaomases 
liikmesriigis avaldatud. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
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differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui seda on vaja kooskõla tagamiseks 
ja jõustamise hõlbustamiseks, võib 
sihtliikmesriik nõuda, et jaemüügiettevõte 
määrab füüsilise isiku, kes vastutab
tubakatoodete turustamiseelse 
kontrollimise eest ja samuti selle eest, et 
tarbijani jõudvad tubakatooted vastavad 
käesoleva direktiivi kohaselt 
sihtliikmesriigis vastuvõetud siseriiklikele 
õigusnormidele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaugmüügiga tegeleval 
jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 
sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 

välja jäetud
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Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele 
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.

Or. en

Selgitus

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarbija isikuandmeid töödeldakse 
ainult kooskõlas direktiiviga 95/46EÜ ja 
neid ei avaldata tubakatoodete toojatele 
või samasse äriühingute kontserni 
kuuluvatele äriühingutele ega 
kolmandatele isikutele. Isikuandmeid ei 
kasutata ega edastada muul eesmärgil kui 
ainult tegeliku ostu eesmärgil. Kõnealust 
nõuet kohaldatakse ka siis kui 
jaemüügiettevõte on osa tubakatoote 
tootja ettevõttest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uudsetest tubakatoodetest teatamine Uudsete tubakatoodete turustamiseelse 
loa taotlemine

Or. en

Selgitus

Reguleerivatel asutustel peaks olema vajaduse korral võimalus vältida tulevaste uudsete 
tubakatoodet turustamist.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Liikmesriigid annavad uudse 
tubakatoote turule laskmiseks eelnevalt 
loa. Sel eesmärgil võtavad liikmesriigid 
kasutusele lubade andmise süsteemi ja 
võtavad proportsionaalset tasu. 

Or. en

Selgitus

Reguleerivatel asutustel peaks olema vajaduse korral võimalus vältida tulevaste uudsete 
tubakatoodet turustamist.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 1. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
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tootjad ja importijad teatavad liikmesriigi 
pädevatele asutustele kõikidest uudsetest 
tubakatoodetest, mida neil on kavas 
asjaomases liikmesriigis turule viia. Teade
tuleb edastada elektrooniliselt kuus kuud 
enne kavandatavat turuleviimist ja sellele 
tuleb lisada üksikasjalik asjaomase toote 
kirjeldus ja artikli 5 kohane teave
koostisosade ning eralduvate ainete kohta. 
Uudsest tubakatootest teatavad tootjad ja 
importijad esitavad pädevatele asutustele 
veel järgmise teabe: 

tootjad ja importijad esitaksid liikmesriigi 
pädevatele asutustele taotluse kõikide 
uudsete tubakatoodete kohta, mida neil on 
kavas asjaomases liikmesriigis turule viia. 
Taotlus tuleb edastada elektrooniliselt ja 
see peab sisaldama üksikasjalikku
asjaomase toote kirjeldust ja artikli 5 
kohast teavet koostisosade ning eralduvate 
ainete kohta. Uudse tubakatoote 
turuleviimist taotlevad tootjad ja 
importijad esitavad pädevatele asutustele 
veel järgmise teabe: 

Or. en

Selgitus

Reguleerivatel asutustel peaks olema vajaduse korral võimalus vältida tulevaste uudsete 
tubakatoodet turustamist.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad teatavad oma 
pädevatele asutustele kogu lõike 1 
punktides a–c osutatud uue või 
ajakohastatud teabe. Liikmesriigid nõuavad 
tubakatootjatelt või importijatelt 
lisauuringute tegemist või lisateabe 
esitamist. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu käesoleva artikli 
alusel saadud teabe. Liikmesriigid võivad 
võtta kasutusele lubade andmise süsteemi 
ja võtta proportsionaalset tasu.

2. Pärast turule lubamist nõuavad
liikmesriigid, et tubakatoodete tootjad ja 
importijad teatavad oma pädevatele 
asutustele kogu lõike 1 punktides a–c 
osutatud uue või ajakohastatud teabe. 
Liikmesriigid nõuavad tubakatootjatelt või 
importijatelt lisauuringute tegemist või 
lisateabe esitamist. Liikmesriigid teevad 
komisjonile kättesaadavaks kogu käesoleva 
artikli alusel saadud teabe. 

Or. en

Selgitus

Reguleerivatel asutustel peaks olema vajaduse korral võimalus vältida tulevaste uudsete 
tubakatoodet turustamist.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada nende rakendamine. Need 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

3. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada nende rakendamine. Need 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Kõigi 
tahtlike rikkumiste eest kohaldatavate 
rahaliste karistuste suurusjärk peab 
vastama rikkumisega taotletud 
majanduslikule eelisele.

Or. en

Selgitus

Rahalised karistused peavad vastama vähemalt saadud kasumile. Seda põhimõtet on 
rakendatud teiste valdkondade seadusandlikes ettepanekutes, näiteks laevade ringlussevõtu 
alal ja ametlikku kontrolli käsitlevate õigusaktide läbivaatamises seoses hobuseliha 
skandaaliga.

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) uudsete tubakatoodete turu arengut, 
võttes muuhulgas arvesse artikli 17 
kohaselt esitatud taotlusi;

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 17 kohta.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgituseks, et kui liikmesriigid otsustavad säilitada või vastu võtta rangemad riiklikud 
eeskirjad, kohalduksid asjaomased eeskirjad ka imporditud toodetele.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgituseks, et kui liikmesriigid otsustavad säilitada või vastu võtta rangemad riiklikud 
eeskirjad, kohalduksid asjaomased eeskirjad ka imporditud toodetele.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tubakatooteid, välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selgituseta mõistetav.
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SELETUSKIRI

Praegu kehtiva ELi tubakatoodete direktiivi vastuvõtmisest on möödas peaaegu kaksteist 
aastat. Selles direktiivis on kehtestatud erinevad tubakatoodete tarbimist piiravad meetmed, 
näiteks: 

 keelatud on kasutada teatavaid väljendeid nagu „lahja” ja „mahe”, mis võivad panna 
suitsetajaid ekslikult arvama, et mõni toode on teistest vähem kahjulik;

 tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi maksimaalne sisaldus;
 koostisosade teatavakstegemise nõuded;
 kõikidel tubakatoodetel olevate terviseohu hoiatuste minimaalsed mõõtmed, välja 

arvatud suitsuvabad tubakatooted, millel peab olema üldine terviseohu hoiatus;
 valik ühiselt kasutatavaid hoiatuspilte, mille hulgast liikmesriigid saavad valida, 

milliseid pakenditel kasutada.

Praegune direktiiv tekitas tubakatootjatega erinevaid õiguslikke probleeme, kuid kohtud 
kinnitasid direktiivi kehtivust. 

Suitsetamine ja tervis: keeruline on takistada noori suitsetamast

Viimase kaheteistkümne aasta jooksul on suitsetamine olnud Euroopa Liidus peamine 
välditavate surmajuhtumite põhjus, mis viib hauda ligikaudu 700 000 inimest aastas. Aastate 
jooksul võetud meetmed suitsetamise vähendamiseks on andnud tulemusi: viimasel 
aastakümnel on suitsetajate hulk, mis oli 2002. aasta EL 15-s 40%, on nüüd 2012. aasta 
EL 27-s 28%.

Kuid levimus noorte (15–25 a) seas on kuni 29%, mis on suurem näitaja kui kogu 
elanikkonna puhul. Meile on teada, et suitsetama hakkavad lapsed, mitte täiskasvanud: 70% 
suitsetajatest alustab suitsetamist enne oma 18. sünnipäeva, paljud veelgi nooremalt. Hiljutine 
Maailma Terviseorganisatsiooni uurimus suitsetamise kohta 15-aastaste seas paljastab veelgi 
murettekitavama arengusuuna: kui ajavahemikus 2001–2005 oli valdavas enamikus 
liikmesriikides suitsetamise tendents vähenev, siis viimasel uuritud perioodil, aastatel 2005–
2010, oli suitsetamise levimus poiste seas suurenemas 14 riigis ja tüdrukute seas 9 riigis. 
Euroopa Komisjon tegutseb seega õiges suunas, pöörates uue tubakatoodete direktiivi eelnõus 
suurt tähelepanu meetmetele, mis hoiavad noori suitsetama hakkamast – näiteks mõjusamad 
terviseohu hoiatused ning eeskätt noori ahvatlevate pakendite ja maitsete keelustamine.

WHO tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlev raamkonventsioon – uus 
rahvusvaheline keskkond

Üks tähtsamaid rahvusvahelisi edusamme on pärast viimast tubakatoodete direktiivi olnud 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva 
raamkonventsiooni vastuvõtmine nii ELis kui ka kõikides liikmesriikides eraldi. See 
õiguslikult siduv konventsioon, mis jõustus 2005. aastal ja millel on 176 allakirjutanut, 
kohustab osalisi vähendama nõudlust tubakatoodete järele ja tarnet ning kaitsma 
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tubakatoodete tarbimise piiramise poliitikat sektori mõju eest. Selle raames on kavandatud 
hulk meetmeid, sealhulgas suuniseid, mis hõlmavad terviseohu hoiatuse minimaalseid 
mõõtmeid, kohustuslikke pilthoiatusi ja piiranguid tubakatoodete ligitõmbavust 
suurendavatele pakenditele. Eri liikmesriigid on reageerinud omapoolsete ettepanekutega selle 
kohta, kuidas WHO raamkonventsiooni rakendada: 14 liikmesriigis on pakis minimaalne arv 
sigarette: 20 tk (Austria, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, 
Luksemburg, Leedu, Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania), kümnes liikmesriigis 
kasutatakse pilthoiatusi (Belgia, Rumeenia, Ühendkuningriik, Läti, Prantsusmaa, Malta, 
Hispaania, Taani, Iirimaa, Ungari), neljas liikmesriigis on kohustuslikud üleskutsed 
suitsetamisest loobuda (Belgia, Prantsusmaa, Holland, Sloveenia) ja üheksas vabatahtlikud 
(Austria, Taani, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Läti, Poola, Rootsi, Ühendkuningriik). Need 
esilekerkivad erinevused õigusnormides ja vajadus rakendada WHO raamkonventsiooni 
ajendasid parlamenti ja nõukogu paluma komisjonil praegune tubakatoodete direktiiv 
mitmetes küsimustes läbi vaadata.

WHO raamkonventsioon on innustanud kolmandaid riike oma tubakatooteid reguleerivaid 
õigusakte karmistama. Väga tuntud on Austraalia juhtum, kus riik kehtestas 2011. aasta 
novembris täielikult standarditud (lihtsa) pakendi nõude ning võitis 2012. aastal kohtuasja 
tubakatootjate vastu. Uus-Meremaa on nüüd lubanud eeskuju jälgida ja Ühendkuningriigi 
valitsusel on see meede praegu arutlusel. Kuid paljud teised riigid on tubakatarbimise 
piiramist käsitlevaid õigusakte silmas pidades EList arengus ees. Kuuekümne kolmes riigis 
nõutakse pilthoiatusi. Brasiilia on keelustanud igasugused maitse- ja muud sõltuvust tekitava 
toimega lisandid, nagu ka Kanada, kus on tehtud erand vaid mentoolile. USA on keelustanud 
kõik eristavad maitsed peale mentooli. Brasiilia suitsetajate määr, mis on napilt alla 15%, 
moodustab poole ELi keskmisest. Kanada (17%) ja USA (18,9%) määrad on samuti EList 
palju väiksemad.

Direktiivi ettepanekus kavandatavad peamised muudatused

Koostisosad. Tubakatoodete direktiivi läbivaatamisel juhindutakse põhimõttest, et 
tubakatooted peaksid välja nägema ja maitsema nagu tubakas. Sellest tulenevalt on 
ettepanekus keelustatud kõikide nn eristavate maitsete kasutamine sigarettides, 
isevalmistatavates sigarettides ja suitsuvabades tubakatoodetes. Maitsete alla kuuluvad näiteks 
šokolaad, puuvili ja mentool. Keeld on kehtestatud ka muudele lisaainetele nagu vitamiinid, 
mis võivad luua mulje, nagu oleks toode tervisele kasulik või vähem kahjulik. Ettepanekus ei 
keelustata tubakatoote valmistamise seisukohast tähtsaid lisaaineid ning maitse suhtes on 
erand tehtud sigaritele, sigarillodele, piibutubakale ja vesipiibu tubakale, kuna neid tarbivad 
jätkuvalt peamiselt vanemaealised suitsetajad. Raportöör toetab kõiki neid meetmeid, kuid 
väljendab muret selle pärast, et viimasel ajal on vesipiibu kasutamine muutunud populaarseks 
noorte seas, ning palub komisjonil seda arengusuunda hoolikalt jälgida.

Märgistamine ja pakendamine. Õigusakti eelnõus on kehtestatud nõue kasutada kõikidel 
sigareti- ja isevalmistatavate sigarettide pakkidel pildi ja tekstiga terviseohu ühendhoiatusi, 
mis kataksid 75% esi- ja tagaküljest. Komisjon ei esita ettepanekut täielikult standarditud 
pakendite kohta nagu on kasutusel Austraalias, ent jätab liikmesriikidele vabaduse võtta 
täielik standardimine vastu riiklikku õigusesse nende pakendite jaoks, mida käesolevas 
direktiivis ei ole reguleeritud. Ettepanekus on keelustatud ka hulk omadusi, mis võivad 
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inimesi toodete suhtes eksitada: peenikesed sigaretid, nimetused nagu „looduslik” ja 
„orgaaniline” või eksitavad värvused. Sigaretipakis võiks olla minimaalne arv sigarette, 20 tk.
Need meetmed keelustaksid huulepulga või parfüümi stiilis sigaretipakid. Isevalmistatavate 
sigarettide tubakataskute jaoks on ette nähtud minimaalne kogus 40 g. Raportöör toetab kõiki 
neid meetmeid, kuid teeb ettepaneku liikuda sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide puhul 
kaugemale ning näha ette standardne kuju, mis kaotaks pakenditelt varjamatu kaubamärkide 
esitamise. See ei ole nii põhjalik ümberkorraldus kui Austraalia õigusaktid, mis näevad ette 
standarditud pakendid kõikidele tubakatoodetele, vaid hõlmab ainult sigarette ja 
isevalmistatavaid sigarette ehk tooteid, mis meelitavad noori kõige rohkem suitsetama.

Selles jaotises on ka erinevad ulatuslikud sätted jälgitavuse ja turvalisuse kohta, et takistada 
ebaseaduslikku kauplemist sigarettidega. Meetmed hõlmavad muu hulgas kõikide pakkide 
kordumatu identifitseerimistunnusega varustamist ning sigarettide müügi registreerimise ja 
jälgimise süsteemi. Raportöör toetab kõiki neid meetmeid ning on lisanud 
muudatusettepanekud, et suurendada võltsimisvastast turvalisust ning tagada üksikute pakkide 
jälgitavuse säilimine ka mitut toodet sisaldavate pakendite puhul. 

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas
Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka (snus) müügipiirangud on uues õigusaktis alles. 
Raportöör toetab seda seisukohta.

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük
Tubakatoodete müük internetis on uus nähtus, mida ei ole kehtivas tubakatoodete direktiivis 
seega käsitletud. Sigarettide seaduslikuks internetimüügiks tunduvad stiimulid olevat 
väikesed, sest müüja peab maksud tasuma riigis, kus toodet müüakse. Ostjad 
maksuerinevustest kasu ei saa. Sellest tulenevalt teeb komisjon oma mõjuhinnangus järelduse, 
et internetis müüdavad tubakatooted ei vasta tavaliselt tubakatoodete direktiivi sätetele (nt 
terviseohu hoiatused ja koostisosad). Pealegi tekitavad probleeme vanusekontrolli süsteemid 
ja ebaseaduslik reklaam internetis. WHO raamkonventsioonis nõutakse tubakatoodete 
internetimüügi keeldu, mille üheksa liikmesriiki on juba ka kehtestanud. Komisjon teeb seega 
ettepaneku uue õigusraamistiku kohta, kuid raportöör usub, et parim ja selgeim poliitiline 
valik oleks selle äritegevuse keelustamine. Raportöör väljendab ühtlasi muret selle pärast, et 
ettevõtjad jagavad interneti ja muude kanalite kaudu tasuta sigarettide näidiseid, ning teeb 
ettepaneku selline tegevus keelata. 

Uudsed tubakatooted
Komisjon on esitanud ettepaneku kõikidest uudsetest tubakatoodetest teatamise süsteemi 
kohta, tagamaks, et kõik uued tooted vastavad täielikult direktiivi sätetele, ent jätab 
liikmesriikidele võimaluse võtta kasutusele turustamisele eelneva loa taotlemise süsteem. 
Raportöör on veendunud, et eelneva loa taotlemine peaks olema kõikide uudsete 
tubakatoodete kohta kehtiv norm, ning on esitanud vastava muudatusettepaneku.

E-sigaretid
Kehtiv tubakatoodete direktiiv ei hõlma nikotiini sisaldavaid tooteid, kuid need kavandatakse 
nüüd kaasata uue direktiivi reguleerimisalasse. Pärast 2001. aastat toimunud tähtis areng on 
olnud üha suureneva turuosaga elektrooniliste ehk e-sigarettide turule toomine. ELi tasandil 
puudub ühine käsitlus selle kohta, kuidas e-sigarette reguleerida. Praeguse seisuga kehtivad 
eri õigusaktid vaid 2 liikmesriigis, kuid ligikaudu pooltes liikmesriikides peetakse nikotiini 
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ravitoimega aineks, nii et tehniliselt võttes ei ole e-sigarette – nagu ka muid suitsetamisest 
loobumist toetavaid tooteid – lubatud müüa enne, kui need on ravimina heaks kiidetud. 
Ülejäänud liikmesriikides erisätted puuduvad, st e-sigarette hõlmab üldiste tooteohutusnõuete 
direktiiv. Eelmisel aastal teavitati ühenduse kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) kaudu 
üheksast e-sigarettidega seotud probleemist. Ravimina mitte heaks kiidetud e-sigarettide 
puhul ei saa väita, et need aitavad suitsetamisest loobuda. USA töötab hetkel välja oma 
õigusakte e-sigarettide reguleerimise kohta tubakatarbimise piiramist käsitlevate 
õigusnormide raames. 

Komisjon teeb ettepaneku rakendada e-sigarettide ja muude nikotiini sisaldavate toodete 
suhtes kahetasandilist lähenemisviisi. Tooted, mille nikotiinisisaldus ületab teatud taset –
sealhulgas enamik praegu turul müüdavatest e-sigarettidest –, peavad olema saanud 
heakskiidu ravimina. Alla piirmäära jäävad tooted lubatakse turule terviseohu hoiatustega.

 Tubakatoodete tarbimise piiramise asjatundjate arvamused e-sigarettide kohta on erinevad. 
Parema reguleerimise vajaduse osas valitseb üldine üksmeel, kuid küsimusi tekitab see, kas e-
sigaret on praegustele suitsetajatele kasulik asendustoode, mis aitab kahju vähendada, või 
lihtsalt vahend, mis võimaldab suitsetajatel suitsetajateks jääda, kuna nad saavad 
suitsuvabades kohtades nikotiini manustada, ja/või nö peibutav toode, mis meelitab uusi 
tarbijaid nikotiini- ja potentsiaalseteks tubakasõltlasteks. Murelikke noote on ka seoses 
kahtlusega, et e-sigaretid võivad suitsetamise taas tavapäraseks muuta. Raportöör palus 
parlamendi teenistusi teha uuring, milles töötatakse läbi e-sigarettidega seotud 
tõendusmaterjal, ning teeb asjaomased ettepanekud pärast seda, kui uuringu tulemused on 
käes ja kui ta on konsulteerinud kolleegide ja asjatundjatega.

Taimsed suitsetatavad tooted 
Praegune tubakatoodete direktiiv neid tooteid ei hõlma ja eri riikides kehtib neile erinev 
reguleerimiskord. Taimesigarette peetakse tihti kahjututeks või siis kindlasti vähem 
kahjulikuks kui tubakat. Tõendid on siiski näidanud, et nende tarbimine ei ole riskivaba, ning 
sellepärast esitab komisjon ettepaneku nende toodete märgistamissüsteemi kohta, mida toetab 
ka raportöör.
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ANNEX

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone


