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Muudatusettepanek 55
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 114 ja 168,

Or. en

Muudatusettepanek 56
Catherine Stihler

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 kaugmüügi ja 
internetis müügi ning müügikohas 
väljapaneku puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tubaka tootmine ebasoodsates 
piirkondades, näiteks äärepoolseimates 
piirkondades, mida sageli seostatakse 
geograafilise ja sotsiaalmajandusliku 
eripäraga, kultuuriväärtuslike 
kasutatavate käsitöönduslike 
tootmismeetodite tõttu, peab pälvima 
Euroopa Liidult erilist tähelepanu ning 
liit peaks jätma liikmesriigile võimaluse
rakendada erimeetmeid selleks, et tagada 
tootmise säilimine nendes piirkondades.

Or. pt

Muudatusettepanek 58
Matteo Salvini

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 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. Selleks tuleb jätkata ka 
hariduse, teavitamise, 
ennetusprogrammide ja 
abiprogrammidega kodanikele, kes 
kavatsevad suitsetamise maha jätta.

Or. it
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 59
Wim van de Camp

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 nende 
mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet
hinnates arvesse teaduslikke arenguid ja 
rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud 
standardeid.

Or. xm

Muudatusettepanek 60
Sylvana Rapti

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 
teaduslikku arengut, rahvusvaheliselt 
kokku lepitud standardeid ning nende 
ainete mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet.

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Catherine Stihler

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 
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. 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.
Kõrvaldada tuleks ka suurema sõltuvust 
tekitava toime ja mürgisusega 
koostisosad.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Wim van de Camp
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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 ja mentoolist
erineva maitse või lõhnaga toodete (k.a 
suitsuvabad tubakatooted), sest need 
võivad teha suitsetama hakkamise 
lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi.

Or. xm

Selgitus

Mentooli on kasutatud traditsionaalsetes tubakatoodetes alates 1920. aastatest. Puuduvad 
piisavad tõendid selle kohta, et mentoolil oleks halb mõju noorte suitsetamisharjumusele.

Muudatusettepanek 63
Preslav Borissov

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 

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
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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.

lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Franz Obermayr

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 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. 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.
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lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

Or. de

Selgitus

Selle kohta, et mentooliga tubakatooted meelitavad noori rohkem suitsetama kui tavalised 
tubakatooted, puuduvad kindlad teaduslikud tõendid.

Muudatusettepanek 65
Maria do Céu Patrão Neves

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 toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Komisjon 
palutakse viia läbi teaduslik uuring nende 
toodete tegeliku mõju kohta tubaka 
tarbimise alustamisele.

Or. pt

Muudatusettepanek 66
Catherine Stihler
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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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisaainete turu veelgi suurema jaotuse vältimiseks tuleks keelata kõik lisaained, sealhulgas 
kõik maitselisandid, kuna need soodustavad tubakatoodete kasutama hakkamist, mis on 
vastuolus käesoleva direktiivi põhimõtetega.

Muudatusettepanek 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

(16) Eristava maitse või lõhnaga 
tubakatoodete keelamine ei tähenda 
kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab 
tootjat vähendama lisaainete või lisaainete 
kombinatsioonide kasutamist sel määral, et 
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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.

need ei annaks tubakatoodetele eristavat 
maitset või lõhna. Aktsepteerida tuleb 
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

Muudatusettepanek 68
Preslav Borissov

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, 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. 
Mentooliga sigarettide kohta peaks 
kehtima erand, kuna neid peetakse 
traditsiooniliseks maitsestatud 
tubakatooteks ning neid ei tohiks 
klassifitseerida teiste maitsetega 
tubakatoodete rühma. Otsuse tegemisel 
peaksid liikmesriigid ja komisjon kasutama 
sõltumatute töökondade abi. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada 
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eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 6 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 69
Matteo Salvini

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 põhilised 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 70
Franz Obermayr
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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 kasutamine võib 
jätta tarbijale mulje, nagu oleks
tubakatoodetel tervisele kasulikke mõjusid, 
terviseriske vähendavaid mõjusid või nagu
need teeksid erksamaks ja annaksid jõudu.
Tervise kaitse kõrge taseme tagamiseks 
peavad liikmesriigid kandma hoolt selle 
eest, et tarbijate, iseäranis noorte seas 
tehtaks sel teemal selgitustööd.

Or. de

Muudatusettepanek 71
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

Direktiiv peaks hõlmama kõiki tubakatooteid, kuna need kahjustavad tervist tarbijate 
vanuserühmast olenemata.
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Muudatusettepanek 72
Nora Berra

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 73
Catherine Stihler

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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Muudatusettepanek 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

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 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, vabastada 
teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest.

Or. de

Selgitus

Traditsioonilise nuusk- ja närimistubaka tarbimine piirdub väga väheste Euroopa 
piirkondadega ning on osa tavade säilitamisest. Lisaks tarbivad nuusk- ja närimistubakat 
peaasjalikult eakamad inimesed. Seega peaks nende kohta kehtima sama erand, mis sigarite, 
sigarillode ja piibutubaka kohta.

Muudatusettepanek 75
Matteo Salvini

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 

(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 
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tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud.

Or. it

(Vt muudatusettepanekut artikli 6 lõike 10 kohta)

Muudatusettepanek76
Konstantinos Poupakis

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. Terviseohu
ühendhoiatuste sisseviimine peab jääma 
iga liikmesriigi kaalutlusõigusse, samal 
ajal kui teksthoiatused on kogu liidus 
kohustuslikud ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. 
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed
välispinnal, et tagada nende nähtavus ja 
mõjusus.

Or. el

Selgitus

Kujutiste sisseviimine peab jääma iga liikmesriigi kaalutlusõigusse. Lisaks sellele tuleks kõigi 
terviseohu hoiatuste minimaalseimad suurused/mõõtmed asendada väikseima kaetava osaga 
pakendi välispinnal, võttes arvesse, et kõnealuseid mõõtmeid ei saa kohandada igat tüüpi 
pakenditele. Sellisel viisil hoitakse kaudselt pakendite suuruse, kuju ja välimuse ühtsust.

Muudatusettepanek 77
Matteo Salvini
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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 on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja selleks, et need oleksid 
tõhusad, peaksid need katma pakendi 
pinnast olulise ja nähtava osa.

Or. it

Muudatusettepanek 78
Adam Bielan

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 

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada nii, et tarbijaid ei 
eksitataks. Tõrva-, nikotiini- või 
süsinikmonooksiidisisalduse märkimine 
sigaretipakkidele võib tarbijaid eksitada, 
sest tarbijatel jääb sageli 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 
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kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. 
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada 
nende nähtavus ja mõjusus.

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. pl

Muudatusettepanek 79
Franz Obermayr

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 on mõjusamad kui ainult 
teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu 
ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast nähtava osa. Tuleks 
kehtestada kõikide terviseohu hoiatuste 
minimaalsed mõõtmed, et tagada nende 
nähtavus ja mõjusus, ning maksimaalsed 
mõõtmed, et mitte ülemäära mõjutada 
intellektuaalomandit (Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikkel 17, lõige 2) ja 
ettevõtjate äritegevuse vabadust (artikkel 
16).

Or. de

Selgitus

Kaubamärgiga seotud õiguste ja ettevõtete pakendite kujundamise vabaduse liigse 
mõjutamisega kaasneks ka olukord, kus tootjad saavad oma tubakatooteid konkurentidega 
võrreldes peamiselt hinna poolest eristada, mis tekitaks omakorda hinnasurve. See muudaks 
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tubakatooted pikemas perspektiivis odavamaks ning seega eeskätt noortele kergemini 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek80
Konstantinos Poupakis

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. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. 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 
pakendil esinevatel 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. See tuleks lahendada, 
määrates kindlaks, millist teksti võib 
pakenditel esitada.

Or. el
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Selgitus

Kavandatav direktiiv sätestab alla 7,5-millimeetrise läbimõõduga sigarettide keelamise. Siiski 
ei järeldu asjakohastest aruannetest, et kõnealused prognoosid teenivad direktiivi eesmärke. 
Vastupidi, tegemist on sekkumisega siseturgu ja vabasse konkurentsi, sest on kindel, et 
suitsetajad kas valivad laialt levinud läbimõõduga tubakatooteid, selleks et rahuldada oma 
suitsetamisharjumust, või salakaubana veetavad tooted. 

Muudatusettepanek 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 

(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 
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lahendada. kahjulikkusest nii, et tarbija oleks täiel 
määral teadlik toote tarbimise 
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 82
Sylvana Rapti

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. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 
brand might be less harmful. Hiljutine 

(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.
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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 83
Preslav Borissov

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. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 
brand might be less harmful. Hiljutine 
uuring on näidanud ka seda, et just 
peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad 
uskuma, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Need probleemid 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatusi
kui ka tubakatoodete pakendi välimuse 
teatavaid aspekte, sealhulgas pakendi 
avamisviise. Pakend võib olla eksitav 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. Need probleemid tuleks 
lahendada. Eespool nimetatud tekstid ja 
elemendid tuleks eemaldada ning 
asendada ühise märkusega „Kõik 
sigaretid on ühtviisi kahjulikud”. See 
teavitaks tarbijat objektiivselt sellest, et 
peenikesed või mentooliga sigaretid on 
sama ohtlikud kui tavalised sigaretid.
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tuleks lahendada.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Matteo Salvini

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. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. 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
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Muudatusettepanek 85
Franz Obermayr

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. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 
brand might be less harmful. 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. 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

Muudatusettepanek 86
Maria do Céu Patrão Neves
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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. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. 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. 
Samuti võib ka sigarettide suurus ja 
välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Nõuab tungivalt, et 
komisjon viiks läbi teadusliku uuringu 
nende toodete tegeliku mõju kohta tubaka 
tarbimisele.

Or. pt

Muudatusettepanek 87
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
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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. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. 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 
pakendile lisatava teksti 
kindlaksmääramise ja lihtsa pakendi 
kasutamise abil. Uuringud on näidanud, 
et lihtsad pakendid köidavad vähem pilku 
ja suurendavad tervisehoiatuste mõjusust, 
vähendades seega suitsetama hakkamist 
ja tubaka tarbimist.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada 
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi 
muutusi müügimahus või noorte 
tarbimisharjumustes. Selliste muude
tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida 
erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu 
hoiatused on suitsuvabale tubakatootele 
lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks 
seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote 
pakendi kahele peamisele pinnale.

(24) Muudele suitsetatavatele 
tubakatoodetele kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, mida 
tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, 
peaksid kehtima samad 
märgistamisnõuded kui sigarettidele ja 
isevalmistatavatele tubakatoodetele. 
Selliste tubakatoodete märgistamisel tuleks 
järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et 
terviseohu hoiatused on suitsuvabale 
tubakatootele lisatud nähtavale kohale. 
Hoiatused tuleks seetõttu paigutada 
suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele 
peamisele pinnale.

Or. en

Selgitus

Kogu ELi kõikide tarbijate võrdse kaitse ja tervise kaitse kõrge taseme tagamiseks.

Muudatusettepanek 89
Nora Berra

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 

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

sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid ja 
välispakendid oleksid märgistatud 
kordumatul ja turvalisel viisil ning 
tubakatoodete liikumine tuleb registreerida 
selleks, et oleks võimalik jälgida ja 
tuvastada nende toodete liikumist liidus 
ning kontrollida nende vastavust 
käesolevale direktiivile ja seda paremini 
jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 
hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Olle Schmidt

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 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka 
turvaelementide kasutuselevõtmine, mis 

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

hõlbustaks toodete autentsuse 
kontrollimist. Tollialaste õigusaktide 
ühtne rakendamine tugevdab tolli 
võitluses ebaseadusliku kaubanduse 
vastu, iseäranis tehnilise suutlikkuse 
suurendamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et tagada sõltumatus ja 
läbipaistvus, peaksid tubakatoodete tootjad 
sõlmima andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega välisaudiitori egiidi 
all. Tuvastamis- ja jälgimissüsteemiga 
seotud andmed tuleks hoida eraldi muudest 
äriühinguga seotud andmetest, 
liikmesriikide pädevad asutused ja 
komisjon peavad neid kontrollima ning 
need peavad olema igal ajal neile 
kättesaadavad.

(28) Selleks et tagada tõhusus, sõltumatus 
ja läbipaistvus, peaksid tubakatoodete 
tootjad sõlmima andmehalduslepingud 
sõltumatute kolmandate isikutega 
välisaudiitori egiidi all. Tuvastamis- ja 
jälgimissüsteemiga seotud andmed tuleks 
hoida eraldi muudest äriühinguga seotud 
andmetest, liikmesriikide pädevad asutused 
ja komisjon peavad neid kontrollima ning 
need peavad olema igal ajal neile 
kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud teatavat liiki 
tubaka turustamise keelustamist 

välja jäetud
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käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta38 on 
liikmesriikides keelatud müüa teatavat 
tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand39. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
tuleks säilitada, et hoida ära 
sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja 
noortele atraktiivse toote toomine 
siseturule. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole 
ettenähtud massituru jaoks, peetakse 
piisavaks kehtestada ranged märgistamist 
ja koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg 
ei areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.
__________________
38 EÜT L 359, 8.12.1989, lk 1.
39 EÜT C 241, 29.8.1994.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Preslav Borissov

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 

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. Lisaks võib see 
hõlbustada võltsitud toodete liikumist 
turul. Seepärast tuleks tubakatoodete 
piiriülene kaugmüük keelustada.
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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 
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

Muudatusettepanek 94
Nora Berra

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 

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. Tubaka piiriülene 
kaugmüük peaks seega olema keelatud.
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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 
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. fr

Muudatusettepanek 95
Matteo Salvini

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 piiriülese kaugmüügi, nagu 
ka tubakatoodete reklaami eesmärgil 
avalikes kohtades tasuta jagamise või 
odavalt turustamise tõttu on tubakatooted 
noortele lihtsamalt kättesaadavad ja see 
võib seada ohtu tubakatarbimise 
piiramiseks kehtestatud õigusnormide, 
eelkõige käesoleva direktiivi 
ettekirjutustest kinnipidamise. Need 
müügi- ja jaotusmeetodid tuleb seega 
keelata.
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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. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta)

Muudatusettepanek 96
Olga Sehnalová

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 
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 

(30) Tubaka piiriülene kaugmüük tuleks 
keelata, sest selle tõttu on tubakatooted 
noortele lihtsamalt kättesaadavad ja see 
võib kahjustada kooskõla käesoleva 
direktiiviga.
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kohta.

Or. cs

Selgitus

Laste ja noorte kaitsmisel suitsetamise tagajärgede eest kuulub spetsialistide hinnangul
ennetavate meetmete hulka ka põhjalik järelevalve noortele tubaka müümise keelu üle.

Muudatusettepanek 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 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. Lapsi ja noori tuleb harida, sest 
see on kõige lihtsam ja tulemuslikum viis 
noorte kaitsmiseks sõltuvuse tekkimise 
eest. Kaaluda tuleks ka sellise fondi 
loomist, mida rahastaksid tubakatoodete 
tootjad ja mille raamas rahastataks 
tubakavastaseid kampaaniaid. 
Liikmesriigid peaksid ühtlustama oma 
seadusi nii, et tubakatooteid tohiks osta 
alates 18. eluaastast.

Or. pl

Muudatusettepanek 98
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku inimeste 
meditsiiniliseks raviks mõeldud 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, 
muudaks see õigusliku olukorra selgemaks, 
vähendaks erinevusi siseriiklike 
õigusnormide vahel, tagaks kõikide 
suitsetamisest loobumiseks kasutatavate 
nikotiinisisaldusega toodete võrdse 
kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud. 

Or. en

Selgitus

Kuna suitsetamise alternatiivina pakutakse ka mittemeditsiinilisi nikotiinisisaldusega tooteid, 
ei oleks asjakohane kohaldada ravimialaseid õigusnorme kõikidele nikotiinisisaldusega 
toodetele.

Muudatusettepanek 99
Nora Berra
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste toodete 
suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Matteo Salvini

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) 
nr 182/2011.

(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, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 182/2011.

Or. it

(Vt muudatusettepanekut artikli 6 lõike 2 punkti 2 kohta)

Muudatusettepanek 102
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38
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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. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(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 eralduvate ainete 
mõõtmismeetodid; 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 
nikotiinisisaldus. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38
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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. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(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 
nikotiinisisaldusega toodete lubatud 
nikotiinisisaldus. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks hõlmama kõiki tubakatooteid, kuna need kahjustavad tervist tarbijate 
vanuserühmast olenemata.
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Muudatusettepanek 104
Matteo Salvini

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 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(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 kohandada ja mõõta eralduvate 
ainete maksimaalseid sisaldusi; kehtestada 
mürgisust, sõltuvusttekitavat toimet ja 
atraktiivsust suurendavate koostisosade 
suhtes piirnormid, metoodika, kuidas 
kindlaks määrata, kas tubakatoode 
sisaldab eristavat maitset või lõhna; 
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 
nikotiinisisaldus. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 3 ja artikli 6 lõike 2 punkti 2 kohta)
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Muudatusettepanek 105
Franz Obermayr

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 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(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 sõltumatute kolmandate 
isikutega sõlmitavate 
andmehalduslepingute põhielemendid; 
vaadata läbi teatavate muude tubakatoodete 
kui sigarettide, isevalmistatavate 
sigarettide tubaka ja suitsuvabade 
tubakatoodete suhtes kehtestatud 
vabastused. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de
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Muudatusettepanek 106
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta.

(39) Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta, eriti pakendite osas.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Wim van de Camp

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) Käesolev direktiiv ühtlustab täielikult 
tubaka ja seotud toodete tootmise, 
esitlemise ja müügi kindlad aspektid.
Liikmesriigil ei tohiks olla lubatud oma 
siseriiklikes õigusaktides säilitada või
lisada sätteid, mis kalduvad kõrvale 
käesolevas direktiivis sätestatud 
märgistamise ja pakendamise nõuetest.
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Or. xm

Selgitus

Siseturg ei saa sellest kasu, kui liikmesriikidel ei ole lubatud täiendavaid samme astuda 
seoses aspektidega, mis kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. See põhjustab 
siseriiklike sätete killustumist, mis pole siseturu parimates huvides.

Muudatusettepanek 108
Franz Obermayr

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 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigid ei tohi siiski kehtestada 
erandlikke meetmeid tubakatoodete 
välimuse ja müügi kohta. See puudutab 
iseäranis etikettimist ja pakendamist 
käsitlevaid eeskirju.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikides kehtivad erinevad etikettimist ja pakendamist käsitlevad eeskirjad piiraksid 
märkimisväärselt tubakatoodetest kaupade vaba liikumist siseturul. Lisaks ei ole pakenditega 
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seotud karmistatud meetmed, nagu nn lihtsad pakendid, asjakohased, kuna need hõlbustaksid 
võltsimist.

Muudatusettepanek 109
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Liikmesriik, kes peab vajalikuks 
säilitada ja/või kehtestada riiklikke ja/või 
piirkondlikke sätteid traditsiooniliste 
tubakaistanduste säilitamiseks 
elanikkonna sotsiaalmajandusliku 
sõltuvusega ja tootmise 
kultuuriväärtusega õigustatud põhjustel, 
peab saama loa seda teha.

Or. pt

Muudatusettepanek 110
Wim van de Camp

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. 

(41) Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
tubakatooteid puudutavaid rangemaid 
eeskirju vastu võtta, mida nad avaliku 
tervise kaitsmiseks vajalikuks hindavad,
tingimusel et sellised eeskirjad ei ole 
hõlmatud käesoleva direktiivi sätete 
reguleerimisalas. Tingimusel et tubaka 
või seotud tooted on vastavuses käesoleva 
direktiivi nõuetega, ei tohi liikmesriigid 
keelata või piirata selliste toodete 
importimist, müüki või tarbimist.
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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. xm

Selgitus

Siseturg ei saa sellest kasu, kui liikmesriikidel on lubatud täiendavaid samme astuda seoses 
aspektidega, mis kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. See põhjustab siseriiklike 
sätete killustumist, mis pole siseturu parimates huvides.

Muudatusettepanek 111
Franz Obermayr

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) Liikmesriikidel peaks olema võimalus
kehtestada tubakatoodete suhtes 
rangemaid eeskirju, kui nad peavad seda 
vajalikuks, et kaitsta rahvatervist, eeldusel 
et need eeskirjad ei kuulu käesoleva 
direktiivi eeskirjade reguleerimisalasse. 
Kui tubakatooted või sarnased tooted 
vastavad käesoleva direktiivi nõuetele, ei 
või liikmesriigid nende toodete importi, 
müüki või tarbimist keelata ega piirata.
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Or. de

Selgitus

Liikmesriikides kehtivad erinevad etikettimist ja pakendamist käsitlevad eeskirjad piiraksid 
märkimisväärselt tubakatoodetest kaupade vaba liikumist siseturul. Lisaks ei ole pakenditega 
seotud karmistatud meetmed, nagu nn lihtsad pakendid, asjakohased, kuna need hõlbustaksid 
võltsimist.

Muudatusettepanek 112
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Liikmesriigid peaksid austama 
majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste rahvusvahelise 
pakti artikli 7 punkti b ja artikli 12 kohast 
õigust puhtale õhule, tagades õiguse 
turvalistele ja tervisele ohututele 
töötingimustele ning igaühe õiguse 
maksimaalsele füüsilisele ja vaimsele 
tervisele. See langeb kokku Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikli 37 
eesmärgiga, mille kohaselt tuleb 
kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamine 
integreerida liidu poliitikasse.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
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(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja õigust omandile (artikkel 17). 
Tootjatele, importijatele ja levitajatele 
kehtestatavad kohustused on vajalikud 
selleks, et parandada siseturu toimimist ja 
tagada samas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklite 35 ja 38 kohaselt tervise 
kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
järgida ELi õigust ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi kohustusi,

(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16), õigust omandile (artikkel 17), ning 
majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste rahvusvahelises 
paktis sätestatud õigust puhtale õhule 
(artikli 7 punkt b ja artikkel 12). 
Tootjatele, importijatele ja levitajatele 
kehtestatavad kohustused on vajalikud 
selleks, et parandada siseturu toimimist ja 
tagada samas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklite 35 ja 38 kohaselt tervise 
kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb 
järgida ELi õigust ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi kohustusi,

Or. en

Muudatusettepanek 114
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keeldu viia turule suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubakat;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 115
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keeldu viia turule suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubakat;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 117
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 118
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta)
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Muudatusettepanek 119
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „lisaaine” – tubakatootes, selle 
tarbijapakendis või mis tahes 
välispakendis sisalduvad ained, välja 
arvatud tubakalehed ja muud 
tubakataimede looduslikud või töötlemata 
osad;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on jätta välja mõiste „lisaaine” määratlus ja vastavad 
viited tekstis, sest me ei jaga soovi reglementeerida direktiivis aineid, mis on märgitud 
pakendile, vaid ainult seda, mis kandub pakendilt lõpptootesse. Pealegi näib asjakohasem 
reglementeerida sellist kandumist koostisainete määratluse sees, mis – muudetud kujul –
muudab artikli 2 mõiste 2 määratluse mittevajalikuks).

Muudatusettepanek 120
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „lisaaine” – tubakatootes, selle 
tarbijapakendis või mis tahes 
välispakendis sisalduvad ained, välja 
arvatud tubakalehed ja muud 
tubakataimede looduslikud või töötlemata 
osad;

(2) „lisaaine” – tubakatoote tootmiseks 
kasutatavad mis tahes ained, välja arvatud 
tubakalehed ja muud tubakataimede 
looduslikud või töötlemata osad, ja mis on 
mõeldud valmistootes sisalduma;

Or. xm

Muudatusettepanek 121
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „vanusekontrolli mehhanism” –
arvutisüsteem, mis kinnitab 
ühetähenduslikult tarbija vanuse 
elektroonilisel teel kooskõlas riiklike 
nõuetega;

välja jäetud

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta)

Muudatusettepanek 122
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn 
või maitse, mille annab lisaaine või 
lisaainete kombinatsioon (sealhulgas 
puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, 
magusaained, mentool, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal;

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn 
või maitse, mille annab lisaaine või 
lisaainete kombinatsioon (sealhulgas 
puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, 
magusaained, mentool, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal. 
Traditsionaalsed tubakatoodete maitseid, 
nagu mentool, ei peeta eristavateks 
maitseteks või lõhnadeks.

Or. xm

Selgitus

Mentooli on kasutatud traditsionaalsetes tubakatoodetes alates 1920. aastatest. Puuduvad 
piisavad tõendid selle kohta, et mentoolil oleks halb mõju noorte suitsetamisharjumusele.

Muudatusettepanek 123
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn 
või maitse, mille annab lisaaine või 
lisaainete kombinatsioon (sealhulgas 
puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, 
magusaained, mentool, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal;

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka või 
mentooli lõhn või maitse, mille annab 
lisaaine või lisaainete kombinatsioon 
(sealhulgas puuviljad, vürtsid, taimed, 
alkohol, magusaained, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal;

Or. pt

Muudatusettepanek 124
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn 
või maitse, mille annab lisaaine või 
lisaainete kombinatsioon (sealhulgas 
puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, 
magusaained, mentool, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal;

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn 
või maitse, mille annab lisaaine või 
lisaainete kombinatsioon (sealhulgas 
puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, 
magusaained, vanilje jne), mis on äratuntav 
enne tubakatoote eesmärgipärast tarbimist 
või tarbimise ajal;

Or. de

Muudatusettepanek 125
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „sigarillo” – väikest tüüpi sigar, mille 
läbimõõt on kuni 8 mm;

välja jäetud
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Or. xm

Selgitus

Sigarillo on sigari mudel, nagu paljud muud mudelid. Eraldi määratlemine pole vajalik.

Muudatusettepanek 126
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „piiriülene kaugmüük” –
kaugmüügiteenus, mille puhul on tarbija 
toote tellimise ajal muus liikmesriigis kui 
selles liikmesriigis või kolmandas riigis, 
kus on jaemüügiettevõtte asukoht. 
Jaemüügiettevõtte asukoht on 
liikmesriigis:

(11) „piiriülene kaugmüük” –
kaugmüügiteenus, mille puhul on tarbija 
toote tellimise ajal muus liikmesriigis kui 
selles liikmesriigis või kolmandas riigis, 
kus on jaemüügiettevõtte asukoht:

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta)

Muudatusettepanek 127
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui ta on füüsiline isik ja tema 
tegevuskoht asub selles liikmesriigis;

välja jäetud

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta)

Muudatusettepanek 128
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudel juhtudel, kui tema 
põhikirjajärgne asukoht, juhatuse 
asukoht või tegevuskoht, sealhulgas 
filiaali, esinduse või mõne muu asutuse 
asukoht on selles liikmesriigis;

välja jäetud

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta)

Muudatusettepanek 129
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „koostisosa” – lisaaine, tubakas
(lehed või muud tubakataimede
looduslikud, töödeldud või töötlemata 
osad, sealhulgas paisutatud või taastatud 
tubakas), samuti kõik ained, mis leiduvad 
lõplikus tubakatootes, sealhulgas paber, 
filter, trükivärv, kapslid ja liimid;

(18) „koostisosa” – mis tahes aine või 
koostisosa, v.a tubakalehed või muud 
looduslikud või töötlemata tubakataimede 
osad, mida kasutatakse tubakatoodete 
tootmises või ettevalmistamises ning mis 
leiduvad endiselt lõplikus tootes, k.a 
muudetud kujul, sealhulgas paber, filter, 
trükivärv ja liimid;

Or. xm

Selgitus

Komisjoni kavandatav määratlus asendatakse direktiivi 2001/37 EÜ artiklis 2 sisalduva 
määratlusega.

Muudatusettepanek 130
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „koostisosa” – lisaaine, tubakas 
(lehed või muud tubakataimede 
looduslikud, töödeldud või töötlemata 
osad, sealhulgas paisutatud või taastatud 
tubakas), samuti kõik ained, mis leiduvad 
lõplikus tubakatootes, sealhulgas paber, 
filter, trükivärv, kapslid ja liimid;

(18) „koostisosa” – lisaaine ja kõik ained, 
mis leiduvad lõplikus tubakatootes, 
sealhulgas paber, filter, trükivärv, kapslid 
ja liimid;

Or. it

Selgitus

Analoogselt Euroopa Komisjoni ettepanekuga direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta 
läbivaatamise osas, on ka sel juhul tähtis teha vahet toote koostisosal ja looduslikku 
koostisesse kuuluval ainel. Seepärast tuleb tubakat lugeda tubakatoodete looduslikku 
koostisesse kuuluvaks aineks.

Muudatusettepanek 131
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „koostisosa” – lisaaine, tubakas 
(lehed või muud tubakataimede 
looduslikud, töödeldud või töötlemata 
osad, sealhulgas paisutatud või taastatud 
tubakas), samuti kõik ained, mis leiduvad 
lõplikus tubakatootes, sealhulgas paber, 
filter, trükivärv, kapslid ja liimid;

(18) „koostisosa” – kõik ained, mida 
kasutatakse tubakatoote või tubakatoote 
mis tahes komponendi (sealhulgas paberi,
filtri, trükivärvi, kapslite ja liimide) 
tootmises või valmistamises ja mis veel 
leiduvad valmis tubakatootes;

Or. it

Selgitus

Eelistatav on hoida koostisosa määratlus kooskõlas direktiivis juba sisalduva praegu kehtiva 
tubakatoodete määratlusega. See määratlus ei hõlma tegelikult tubakalehte, kultuuride 
kaitsevahendite toimeainete jääke või pakendit. Tegelikult puudutab määratlus aineid (peale 
tubaka), mida tootjad lisavad ja mis on olemas lõpptootes.
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Muudatusettepanek 132
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) „looduslikku koostisesse kuuluv 
aine” – tubakas (lehed või muud 
tubakataimede looduslikud, töödeldud või 
töötlemata osad, sealhulgas paisutatud või 
taastatud tubakas);

Or. it

(Vt muudatusettepanekut artikli 2 punkti 18 kohta)

Selgitus

Analoogselt Euroopa Komisjoni ettepanekuga direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta 
läbivaatamise osas, on ka sel juhul tähtis teha vahet toote koostisosal ja looduslikku 
koostisesse kuuluval ainel. Seepärast tuleb tubakat lugeda tubakatoodete looduslikku 
koostisesse kuuluvaks aineks.

Muudatusettepanek 133
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „piirnorm” või „maksimaalne 
sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või 
tubakatootest eralduva aine maksimaalne 
kogus grammides (piirnorm või sisaldus 
võib olla null);

(19) „piirnorm” või „maksimaalne 
sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või 
tubakatootest eralduva aine maksimaalne 
kogus grammides;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Gino Trematerra
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „piirnorm” või „maksimaalne 
sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või 
tubakatootest eralduva aine maksimaalne 
kogus grammides (piirnorm või sisaldus 
võib olla null);

(19) „piirnorm” – tubakatootes sisalduva 
aine või tubakatootest eralduva aine 
maksimaalne kogus grammides;

Or. it

Muudatusettepanek 135
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „piirnorm” või „maksimaalne 
sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või 
tubakatootest eralduva aine maksimaalne 
kogus grammides (piirnorm või sisaldus 
võib olla null);

(19) „piirnorm” või „maksimaalne 
sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või 
tubakatootest eralduva aine maksimaalne 
kogus grammides;

Or. it

Muudatusettepanek 136
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „piirnorm” või „maksimaalne 
sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või 
tubakatootest eralduva aine maksimaalne 
kogus grammides (piirnorm või sisaldus 
võib olla null);

(19) „piirnorm” – tubakatootes sisalduva 
aine maksimaalne kogus grammides;

Or. it
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Selgitus

Arvestada võimalust, et eralduvate ainete maksimaalne sisaldus võiks olla ka võrdne nulliga, 
tähendaks avada võimalus igasuguse praegu turul oleva tubakatoote faktiliseks 
keelustamiseks.

Muudatusettepanek 137
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) „uudne tubakatoode” – muud 
tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
piibutubakas, vesipiibutubakas, sigarid, 
sigarillod, närimistubakas, nuusktubakas 
või suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas, mis on turule viidud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

 (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 138
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) „lihtne pakend” – pakendil olevate 
kaubamärkide ja nende variantide 
standardne värv, kirjatüüp, suurus ja 
paigutus ning pakendite standardne värv;

Or. en
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Muudatusettepanek 139
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „turuleviimine” – liidus asuvatele
tarbijatele toodete kättesaadavaks 
tegemine, tasu eest või tasuta, sealhulgas 
kaugmüügi teel, kui tegemist on piiriülese 
kaugmüügiga, peetakse toote 
turuleviimise riigiks seda liikmesriiki, kus 
tarbija asub;

(25) „turuleviimine” – liidus asuvatele 
tarbijatele toodete kättesaadavaks 
tegemine, tasu eest või tasuta;

Or. it

(Vt muudatusettepanekuid artikli 16 kohta)

Muudatusettepanek 140
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) „piibutubakas” – tubakas, mida
tarbitakse põlemisprotsessi abil ja mis on
ette nähtud kasutamiseks ainult piibus;

(26) „piibutubakas” – lõigatud või muul 
viisil purustatud lahtine või 
kokkupressitud tubakas, mida on võimalik 
kasutada ilma täiendava tööstusliku 
töötlemiseta ja mis on täiendavalt 
määratletud nõukogu 21. juuni 2011 
direktiivis 2011/64/EL;

Or. xm

Muudatusettepanek 141
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) „isevalmistatavate sigarettide tubakas” 
– tubakas, mida tarbijad või 
jaemüügiettevõtted saavad kasutada 
sigarettide tegemiseks;

(28) „isevalmistatavate sigarettide tubakas” 
– lõigatud või muul viisil purustatud
lahtine või kokkupressitud tubakas, mida
on võimalik kasutada ilma täiendava 
tööstusliku töötlemiseta ja mis on 
täiendavalt määratletud nõukogu 21. 
juuni 2011 direktiivis 2011/64/EL;

Or. xm

Muudatusettepanek 142
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) „olukorra oluline muutumine” –
müügimahu suurenemine tooteliigiti, 
näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode 
müügimahu suurenemine, vähemalt 10 %
vähemalt 10 liikmesriigis; selline 
müügimahu suurenemine määratakse 
kindlaks artikli 5 lõike 4 kohaselt esitatud 
andmete alusel, või asjaomases 
tootekategoorias leviku suurenemine 
vähemalt 5 protsendipunkti vähemalt 10 
liikmesriigis alla 25-aastaste tarbijate 
hulgas ____ [kuupäev määratakse kindlaks 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise hetkel] 
Eurobaromeetri aruande või samaväärsete 
leviku uuringute põhjal;

(30) „olukorra oluline muutumine” –
müügimahu suurenemine tooteliigiti, 
näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode 
müügimahu suurenemine, vähemalt 20 %
vähemalt 10 liikmesriigis; selline 
müügimahu suurenemine määratakse 
kindlaks artikli 5 lõike 4 kohaselt esitatud 
andmete alusel, või asjaomases 
tootekategoorias leviku suurenemine 
vähemalt 5 protsendipunkti vähemalt 10 
liikmesriigis alla 25-aastaste tarbijate 
hulgas ____ [kuupäev määratakse kindlaks 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise hetkel] 
Eurobaromeetri aruande või samaväärsete 
leviku uuringute põhjal;

Or. xm

Selgitus

Sigarite ja piibutubaka igaaastane tarbimine enamikes liikmesriikides on väga madal. 10% 
kõikumine müügimahus võib nendes liikmesriikides liiga kergesti toimuda.
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Muudatusettepanek 143
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) „olukorra oluline muutumine” –
müügimahu suurenemine tooteliigiti, 
näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode 
müügimahu suurenemine, vähemalt 10 %
vähemalt 10 liikmesriigis; selline 
müügimahu suurenemine määratakse 
kindlaks artikli 5 lõike 4 kohaselt esitatud 
andmete alusel, või asjaomases 
tootekategoorias leviku suurenemine 
vähemalt 5 protsendipunkti vähemalt 10 
liikmesriigis alla 25-aastaste tarbijate 
hulgas ____ [kuupäev määratakse kindlaks 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise hetkel] 
Eurobaromeetri aruande või samaväärsete 
leviku uuringute põhjal;

(30) „olukorra oluline muutumine” –
müügimahu suurenemine tooteliigiti, 
näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode 
müügimahu suurenemine, vähemalt 25 %; 
selline müügimahu suurenemine 
määratakse kindlaks artikli 5 lõike 4 
kohaselt esitatud andmete alusel, või 
asjaomases tootekategoorias leviku 
suurenemine vähemalt 5 protsendipunkti 
kogu ELis alla 25-aastaste tarbijate hulgas 
____ [kuupäev määratakse kindlaks 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise hetkel] 
Eurobaromeetri aruande või samaväärsete 
leviku uuringute põhjal;

Or. it

Muudatusettepanek 144
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) „suitsetatav tubakas” – muud
tubakatooted kui suitsuvabad 
tubakatooted;

(33) „suitsetatav tubakas” – tubakatooted, 
mis on mõeldud põletamiseks;

Or. xm

 Muudatusettepanek145
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) „tubakatooted” – tooted, mida 
kasutavad tarbijad ning mis kasvõi osaliselt 
koosnevad tubakast, mis on geneetiliselt 
modifitseeritud või mitte;

(34) „tubakatooted” – tooted, mida 
kasutavad tarbijad ning mis kasvõi osaliselt 
koosnevad tubakast;

Or. el

Muudatusettepanek 146
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) „traditsiooniline tubaka maitse” –
tubaka maitse, mida on liikmesriigis või 
selle osas järjepidevalt kasutatud 
vähemalt 30 aastat;

Or. en

Selgitus

Kavandava direktiivi artikli 6 selgituseks on vaja esitada traditsioonilise tubaka maitse 
määratlus.

Muudatusettepanek 147
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) „väheohtlikud tooted” – igasugune 
tubakat sisaldav toode, mida turustatakse 
ja mis vähendab märkimisväärselt 
traditsiooniliste tubakatoodete 
tarbimisega seotud haiguste riski. Toode 
tubakasõltuvuse ravimiseks, sh 
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suitsetamise mahajätmiseks, ei ole 
väheohtlik toode, kui see on heaks 
kiidetud ravimina.

Or. pt

Muudatusettepanek 148
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 b) „standardne pakend” – standardset 
värvi pakend, millelt on eemaldatud kõik 
kaubamärgielemendid, v.a. pakendil 
standarditud kirjatüübiga ja kohas 
esitatud kaubamärk. Standardsust saab 
laiendada ka paki kujule, suurusele, 
avamisviisile ja muudele välistele 
tunnustele. Asjakohased õiguslikult ette 
nähtud märgised, nagu terviseohu 
hoiatused ja maksumärgid, jäävad 
pakendile alles.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 c) „väheohtlik tubakatoode” –
igasugune tubakatoode, mis vähendab 
traditsiooniliste tubakatoodete 
põhjustatud haiguste riski.

Or. it
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Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 17 kohta tehtud muudatusettepanekutega. Kui 
pädevad astutused on teaduslikult tõestanud, et teatud uue põlvkonna tubakatoodetel on kahju 
vähendavad omadused, tuleks ette näha tõhusad regulatiivsed vahendid ja näha ette võimalus 
anda tarbijale õiget teavet. Muidu blokeeriks see investeeringud teadusesse, nende toodete 
tootmise ja turustamise arendamisse, innovatsiooni, mis on ette nähtud selleks, et pakkuda 
traditsioonilise tubaka tarbijatele vähem kahjulikku alternatiivi.

Muudatusettepanek 150
Patricia van der Kammen

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.

välja jäetud

Or. nl

 Muudatusettepanek151
Konstantinos Poupakis

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.

välja jäetud

Or. el
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Selgitus

Maksimaalseid sisaldusi tuleks käsitada seadusandliku akti oluliste osadena ning selliste 
osade muutmine peaks toimuma seadusandliku tavamenetluse korras.

Muudatusettepanek 152
Sylvana Rapti

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Franz Obermayr

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 154
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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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.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Me ei nõustu Euroopa Komisjonile delegeeritud õigusaktide volituste andmisega selleks, et 
vähendada maksimaalset tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust, sest tegemist on 
direktiivi põhiaspektidega, mitte teisejärguliste aspektidega (ja tegelikult igasuguse praegu 
turul oleva tubakatoote keelustamisega), nagu näeb ette Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 lõige 1. Selles punktis peetakse põhitähtsaks kaasata Euroopa Parlament ja 
nõukogu.

Muudatusettepanek 155
Matteo Salvini

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 kohandada lõikes 1 sätestatud 
maksimaalseid sisaldusi rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standarditega.

Or. it

Muudatusettepanek 156
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
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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 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.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 157
Franz Obermayr

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 

välja jäetud



AM\935348ET.doc 67/118 PE510.660v01-00

ET

teatatud maksimaalseid sisaldusi, 
volitatakse komisjoni vastu 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.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Wim van de Camp

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 
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.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.
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Or. xm

Selgitus

Maksimaalseid sisaldusi käsitatakse seadusandliku akti oluliste osadena ning selliste osade 
muutmine peaks toimuma seadusandliku tavamenetluse korras.

 Muudatusettepanek159
Konstantinos Poupakis

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 
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.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.

Or. el

Selgitus

Maksimaalseid sisaldusi tuleks käsitada seadusandliku akti oluliste osadena ning selliste 
osade muutmine peaks toimuma seadusandliku tavamenetluse korras.
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Muudatusettepanek 160
Sylvana Rapti

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
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.

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, kaalub komisjon asjakohast 
poliitilist reageeringut, esitades muu 
hulgas vajaduse korral ettepaneku 
käesoleva direktiivi muutmise kohta 
vastavalt artiklis 23 kirjeldatud aruandes 
kindlaks tehtud asjaoludele.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Matteo Salvini

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. 

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

Or. it

Selgitus

Lõige on suurema selguse huvides jagatud kaheks: lõikeks 3 ja 3a.

Muudatusettepanek 162
Lara Comi

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 
võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et võtta vastu ja kohandada 
sigarettidest eralduvate muude ainete ja 
muudest tubakatoodetest kui sigarettidest 

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.
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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. it

Selgitus

Muude eralduvate ainete maksimaalse taseme kindlaksmääramine on kahtlemata tegevus 
selleks, et muuta direktiivi põhielemente aluslepingu artikli 290 lõike 1 tähenduses, ja 
seepärast ei saa seda usaldada Euroopa Komisjonile ilma Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kaasamiseta.

Muudatusettepanek 163
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõikes 3 sätestatud 
maksimaalseid sisaldusi:
a) rahvusvaheliselt kokku lepitud 
standarditega, kui need on olemas, või
b) kui teaduslikud andmed tõestavad, et 
need suurendavad tubakatoodete 
mürgistust või sõltuvusttekitavat toimet, 
nii et need ületavad mürgisuse ja 
sõltuvusttekitava toime piirmäärad, mis 
tulenevad lõikes 1 sätestatud tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. it

Selgitus

Lõige on suurema selguse huvides jagatud kaheks: lõikeks 3 ja 3a, teine osa on ümber 
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sõnastatud.

 Muudatusettepanek164
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

.

Or. el

Selgitus

Kõnealust rahvusvahelist standardit kasutatakse ka juba süsinikmonooksiidi sisalduse 
näitajate täpsuse kontrollimiseks. 

Muudatusettepanek 165
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada maksimaalset tõrva-, 
nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust, 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut 
ja rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 166
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada maksimaalset tõrva-, 
nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust, 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada maksimaalset tõrva-, 
nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust, 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut ja 
kasutades rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, mis on kavandatud kindlal 
eesmärgil ja Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni poolt heaks 
kiidetud.

Or. xm

Muudatusettepanek 167
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad 
sigarettidest eralduvate muude ainete 
puhul ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvate ainete puhul. 
Kõnealuste mõõtmismeetodite alusel ja 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut 
ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kehtestada ja 
kohandada.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 168
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad 
sigarettidest eralduvate muude ainete puhul 
ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvate ainete puhul. 
Kõnealuste mõõtmismeetodite alusel ja 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut 
ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kehtestada ja 
kohandada.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad 
sigarettidest eralduvate muude ainete puhul 
ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvate ainete puhul. 
Sellised mõõtmised põhinevad teaduslikel 
tõenditel. Kõnealuste mõõtmiste alusel ja 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut 
ning kasutades rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, mis on 
kavandatud kindlal eesmärgil ja 
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni 
poolt heaks kiidetud, tuleb komisjonile 
anda volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kehtestada ja 
kohandada.

Or. xm

Muudatusettepanek 169
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad 
sigarettidest eralduvate muude ainete puhul 
ja muudest tubakatoodetest kui 
sigarettidest eralduvate ainete puhul. 
Kõnealuste mõõtmismeetodite alusel ja 
võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut 
ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kehtestada ja

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad 
sigarettidest eralduvate muude ainete 
puhul. Kõnealuste mõõtmismeetodite 
alusel ja võttes arvesse teaduse ja tehnika 
arengut ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
mõõtmismeetodeid kohandada.
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kohandada.

Or. it

Selgitus

Lõige on suurema selguse huvides jagatud kaheks: lõikeks 4 ja 4a.

Muudatusettepanek 170
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
mõõtmismeetoditest, mida rakendatakse 
muudest tubakatoodetest kui sigarettidest 
eralduvate ainete puhul, kui neid 
kasutatakse. Kõnealuste 
mõõtmismeetodite alusel ja võttes arvesse 
teaduse ja tehnika arengut ning 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
standardeid, tuleb komisjonile anda 
volitused vastu võtta delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 22, et 
kehtestada ühenduse tasandil 
rakendatavad mõõtmismeetodid.

Or. it

(Vt direktiivi 2001/37/EÜ põhjendust 31)

Muudatusettepanek 171
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Muude põlevate tubakatoodete muude 
eralduvate ainete näitajate täpsust 
kontrollitakse kooskõlas ISO standardiga 
8243.
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Or. xm

Muudatusettepanek 172
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teatavad pädevatele asutustele ka 
asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 
või muudetud tubakatoote turuleviimist.

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning võimalusel eralduvad 
ained ja nende sisalduse. Tootjad või 
importijad teatavad pädevatele asutustele 
ka asjaomase liikmesriigi, kui toote 
koostist on muudetud nii, et see muudab 
käesoleva artikli kohaselt esitatud teavet. 
Käesoleva artikliga nõutav teave esitatakse 
enne uue või muudetud tubakatoote 
turuleviimist.

Or. xm

Muudatusettepanek 173
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad esitaksid riigi 
pädevatele asutustele tootemarkide ja 
tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete 
tootmisel kasutatud koostisosade ja nende 
koguste kohta ning eralduvad ained ja 
nende sisalduse. Tootjad või importijad 
teatavad pädevatele asutustele ka 

Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete, 
nikotiinisisaldusega toodete ja taimsete 
suitsetatavate toodete tootjad ja importijad 
esitaksid riigi pädevatele asutustele 
tootemarkide ja tüüpide kaupa loetelu 
tubakatoodete tootmisel kasutatud 
koostisosade ja nende koguste kohta ning 
eralduvad ained ja nende sisalduse. Tootjad 
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asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist 
on muudetud nii, et see muudab käesoleva 
artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva 
artikliga nõutav teave esitatakse enne uue 
või muudetud tubakatoote turuleviimist.

või importijad teatavad pädevatele 
asutustele ka asjaomase liikmesriigi, kui 
toote koostist on muudetud nii, et see 
muudab käesoleva artikli kohaselt esitatud 
teavet. Käesoleva artikliga nõutav teave 
esitatakse enne uue või muudetud 
tubakatoote turuleviimist.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellele loetelule lisatakse põhjendus 
asjaomaste koostisosade kasutamise kohta
kõnealustes tubakatoodetes. Loetelu peab 
sisaldama teavet koostisosade staatuse 
kohta, sealhulgas nende registreerimise 
kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH),47 ning nende klassifikatsiooni 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määrusele 1272/2008, mis käsitleb ainete 
ja segude klassifitseerimist, märgistamist 
ja pakendamist48. Kõnealusele loetelule 
lisatakse samuti importijale või tootjale 
kättesaadavad toksikoloogilised andmed, 
mis käsitlevad kõnealuseid koostisosi 
vastavalt vajadusele kas põletatud või 
põletamata kujul ning viitavad eelkõige 
nende mõjule tarbijate tervisele, võttes 
muu hulgas arvesse nende 
sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu 
koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa 
kaalu põhjal kahanevas järjekorras. Muude 
eralduvate ainete kui tõrva, nikotiini ja 
süsinikmonooksiidi ja artikli 4 lõikes 4 
osutatud eralduvate ainete puhul teatavad 
tootjad ja importijad, milliseid 

Kõnealusele loetelule lisatakse samuti 
importijale või tootjale kättesaadavad 
toksikoloogilised andmed, mis käsitlevad 
kõnealuseid koostisosi vastavalt vajadusele 
kas põletatud või põletamata kujul ning 
viitavad eelkõige nende mõjule tarbijate 
tervisele, võttes muu hulgas arvesse nende 
sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu 
koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa 
kaalu põhjal kahanevas järjekorras. Muude 
eralduvate ainete kui tõrva, nikotiini ja 
süsinikmonooksiidi ja artikli 4 lõikes 4 
osutatud eralduvate ainete puhul teatavad 
tootjad ja importijad, milliseid 
mõõtmismeetodeid kasutati.



PE510.660v01-00 78/118 AM\935348ET.doc

ET

mõõtmismeetodeid kasutati. Liikmesriigid 
võivad tootjatelt või importijatelt nõuda ka 
muude testide tegemist, kui nii on 
otsustanud pädevad riiklikud asutused, et 
hinnata ainete mõju tervisele, muuhulgas 
nende sõltuvusttekitavat toimet ja 
mürgisust.

Or. xm

Selgitus

Liigne halduskoormus VKE-de jaoks.

Muudatusettepanek 175
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva artikli sätteid muude 
tubakatoodete kui sigarettide suhtes ei 
kohaldata seni, kui ei ole kehtestatud 
ühenduse tasemel mõõtmismeetodid 
vastavalt artikli 4 lõikele 4 a.

Or. it

(Vt direktiivi 2001/37/EÜ põhjendust 31)

Muudatusettepanek 176
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6b. Muud tubakatooted kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vabastatakse eralduvate ainete ja nende 
sisalduse kohta andmete esitamise 
nõudest, kuni ühenduse tasandil on 
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mõõtmismetoodika välja töötatud.

Or. xm

Selgitus

Direktiivi 2001/37/EÜ põhjenduse 31 kohaselt peavad standardid ja mõõtmismetoodika 
muude tubakatoodete kui sigaretid jaoks olema ühenduse tasandil välja töötatud. Komisjonil 
paluti sobilikud ettepanekud esitada. Praeguseni ei ole selliste meetodite väljatöötamine aset 
leidnud.

Muudatusettepanek 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Heitkoguste ja väärtuste andmed ei 
hõlma muid tubakatooteid kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, kuni 
ühenduse tasandil on välja töötatud 
mõõtmismeetodid.

Or. de

Selgitus

Direktiivi 2001/37/EÜ põhjenduse 31 kohaselt tuleb muude tubakatoodete kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas jaoks ühenduse tasandil välja töötada standardid ja 
mõõtmismeetodid. Komisjonil paluti esitada asjakohased ettepanekud. Praeguseni ei ole 
asjaomast meetodit välja töötatud.

Muudatusettepanek 178
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 

Liikmesriigid keelavad turule viia 
suitsetatavat tubakat, millel on eristav 
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lõhn. maitse või lõhn.

Or. en

Selgitus

Maitse- ja lõhnaained on lahutamatu osa suitsuvabadest tubakatoodetest – neid kasutatakse 
70 % toodetes, kuid ainult 5 % sigarettides. Suitsuvabad tubakatooted on palju väiksema 
riskiga seotud alternatiiv sigarettidele ning on tähtis tagada, et suitsuvabad tubakatooted ei 
oleks sigarettidega võrreldes ebasoodsamas olukorras ja et suitsetajatel oleks stiimul neile 
üle minna. Võttes arvesse suitsetajate vähest hulka ja suitsetamisega seotud haiguste väikest 
näitajat Rootsis ning tõsiasja, et suurel määral on see seostatav ainult Rootsis kättesaadava 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakaga, oleks ELi poolt vale kehtestada õigusaktidega 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakale kohaldatavad muudatused, kui Rootsi valitsus on 
neile vastu, iseäranis siis, kui puuduvad veel tõendid selle kohta, et see toob kaasa kasuliku 
mõju, mitte ei kahjusta selget tervishoiualast kasu, mille on andnud suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka senine kasutamine Rootsis.

Muudatusettepanek 179
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn.

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn, ilma et see piiraks Austria, Soome ja 
Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse käesoleva direktiivi artiklit 15, peaks Rootsis suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubakale kehtiva kultuurilise erandi põhimõte olema kohaldatav ka koostisosade 
reguleerimisele, sest Rootsi kultuurilise väärtusega tubakas on sageli maitsestatud.

Muudatusettepanek 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn.

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn, kui teaduslike uuringutega on 
selgelt tõestatud, et kõnealune lisaaine 
suurendab toote toksilisust või tugevdab 
sõltuvust. 

Or. pl

Selgitus

Ei tohiks keelata eristavate lõhnaainete kasutamist, kui ei ole tõestatud, et need ained 
suurendavad tubakatoote kahjulikkust. Kõik tubakatooted on tervisele kahjulikud, olenemata 
nende lõhnast või maitsest, seega ei tohiks keelata ühte toodet ilma piisava aluseta.

Muudatusettepanek 181
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn.

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn. Mentooli kohta kehtib erand, sest 
seda peetakse traditsiooniliseks tubaka 
maitseks ning seda ei saa klassifitseerida 
teiste tubaka maitsete rühma.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete
tootmiseks, kui need lisaained ei anna 
tootele eristavat maitset või lõhna.

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud suitsetatava 
tubaka tootmiseks, kui need lisaained ei 
anna tootele eristavat maitset või lõhna.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, kui need lisaained ei anna 
tootele eristavat maitset või lõhna.

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 184
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud 
tubakatoodete tootmiseks, kui need 
lisaained ei anna tootele eristavat maitset 
või lõhna.

Liikmesriigid keelavad lisaainete 
kasutamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 185
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks, kui need lisaained ei anna 
tootele eristavat maitset või lõhna.

Liikmesriigid ei piira ega keela selliste 
koostisosade kasutamist, mis on vajalikud 
tubakatoodete tootmiseks, kui kõnealuste 
koostisosade kasutamine ei anna tootele 
eristavat maitset või lõhna.

Or. it

Selgitus

See muudatusettepanek on tehtud mõiste „lisaaine” määratluse väljajätmise tagajärjel. 
Samuti, arvestades lõike esimese lause viidet eristava maitse või lõhnaga tubakatoodete 
keelule, ei ole päris selge teise lause viide lisaainetele, mis ei anna tootele eristavat maitset 
või lõhna. Ka mõiste lisaaine „vajalikkus” toote valmistamiseks ei ole päris selge ning võib 
põhjustada ühtsuse puudumist liikmesriikide otsustes.

Muudatusettepanek 186
Matteo Salvini

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.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 22, et kehtestada ühtsed eeskirjad 
menetluse kohta, mida tuleb kasutada 
tubakatoote lõike 1 reguleerimisalasse 
kuulumise kindlaksmääramiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 187
Patricia van der Kammen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel 
saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine 
või lisaainete kombinatsioon annab 
eristava maitse või lõhna peamiselt siis, 
kui selle sisaldus või kontsentratsioon 
ületab teatavat taset, volitatakse komisjoni 
vastu võtma delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 22, et kehtestada 
selliste eristavat maitset või lõhna andvate 
lisaainete või nende kombinatsioonide 
suhtes piirnormid.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 188
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel 
saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine 
või lisaainete kombinatsioon annab 
eristava maitse või lõhna peamiselt siis, 
kui selle sisaldus või kontsentratsioon 
ületab teatavat taset, volitatakse komisjoni 
vastu võtma delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 22, et kehtestada 
selliste eristavat maitset või lõhna andvate 
lisaainete või nende kombinatsioonide 
suhtes piirnormid.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 189
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained ja 
stimulaatorid, millel arvatakse olevat
energiat ja jõudu suurendav mõju,

(b) kofeiin ja tauriin ning muud lisaained ja 
stimulaatorid, millel on teaduslike tõendite 
alusel energiat ja jõudu suurendav mõju,

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek tekitab mõistete ebamäärasuse tõttu õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 190
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid keelavad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi 
sisaldada tubakat.

5. Liikmesriigid keelavad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust, kui teaduslike uuringutega 
on selgelt tõestatud, et kõnealune lisaaine 
suurendab toote toksilisust või tugevdab 
sõltuvust. Filtrid ja kapslid ei tohi sisaldada 
tubakat.

Or. pl

Muudatusettepanek 191
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid keelavad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi 
sisaldada tubakat.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 192
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tehnilistele sätetele, mille eesmärk on 
vähendada suitsu teatud kahjulikke 
komponente või suurendada 
tubakatoodete biolagunevust, lõike 5 
sätteid ei kohaldata.

Or. it

Muudatusettepanek 193
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Juhul kui teaduslikud tõendid ja lõigete 
7 ja 8 rakendamisel saadud kogemus 

välja jäetud
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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.

Or. nl

Muudatusettepanek 194
Pablo Arias Echeverría

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.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 195
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 

välja jäetud
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kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. nl

Muudatusettepanek 196
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks hõlmama kõiki tubakatooteid, kuna need kahjustavad tervist tarbijate 
vanuserühmast olenemata.

Muudatusettepanek 197
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, välja jäetud
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isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 199
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 

välja jäetud
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vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. es

Muudatusettepanek 200
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest.

Or. xm

Selgitus

Seoses asjakohaste tubakatoodetega uute kohustuste kehtestamine mõjutab artikli 6 
reguleerimisala; seetõttu peaks see jääma kaasseadusandjate otsustada ning peaks toimuma 
seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
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suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas vabastatakse lõigetes 1 ja 5 
sätestatud keeldude kohaldamisest.

Or. de

Selgitus

Traditsioonilise nuusk- ja närimistubaka tarbimine piirdub väga väheste Euroopa 
piirkondadega ning on osa tavade säilitamisest. Lisaks tarbivad nuusk- ja närimistubakat 
peaasjalikult eakamad inimesed. Ka artiklites 10 ja 11 sätestatud märgistamiseeskirjade 
puhul kehtivad nuusk- ja närimistubakale samad vähem piiravad nõuded kui sigarettidele, 
sigarillodele ja piibutubakale. Seega peaks artiklis 6 kehtima sama erand.

Muudatusettepanek 202
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
vesipiibutubakas ja suitsuvabad 
tubakatooted vabastatakse lõigetes 1 ja 5 
sätestatud keeldude kohaldamisest. 
Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

Or. it

Selgitus

Eurobaromeetri uuring näitab, et vesipiibu (narghilè) kasutamine on levinud pigem noorte ja 
tudengite seas võrreldes teiste elanikerühmadega.
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Muudatusettepanek 203
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu 
võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mida 
kinnitab komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Niisamuti kehtib erand 
nuusktubaka toodetele. Komisjoni 
volitatakse vastu võtma kooskõlas artikliga 
22 delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjoni volitatakse 
vastu võtma kooskõlas artikliga 22 
delegeeritud õigusakte, et tühistada 
nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest.

Or. de
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Muudatusettepanek 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka (snus) puhul tehakse erand artikli 
6 lõigete 1, 2 ja 3 sätetest. 

Or. sv

Muudatusettepanek 206
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal 
välispakendil peavad olema terviseohu 
hoiatused selle liikmesriigi ametlikus 
keeles või ametlikes keeltes, kus toode 
turule viiakse.

1. Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal 
välispakendil peavad olema terviseohu 
hoiatused selle liikmesriigi ametlikus 
keeles või ametlikes keeltes, kus toode 
turule viiakse, ilma et see piiraks Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse käesoleva direktiivi artiklit 15, ei kuulu suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka reguleerimine käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

 Muudatusettepanek207
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
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esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis-
ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või 
mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, 
ümbrise, kasti või muu vahendiga või 
tarbijapakendi avamisega.

esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseriga, mis paigutatakse üle 
tubakatoodete pakendi avamiskoha,
samuti hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

Or. el

Selgitus

Maksumärk peaks olema asetatud üle tubakatoodete pakendi avamiskoha viisil, mis tingib 
selle rikkumise avamisel, sellisel moel piirates maksumärgi korduvkasutamist ja salakaubana 
veetavaid tooteid.

Muudatusettepanek 208
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis-
ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või 
mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, 
ümbrise, kasti või muu vahendiga või 
tarbijapakendi avamisega.

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas hinnasildi, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis 
tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, 
kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi 
avamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Preslav Borissov
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida nii, et neid ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis-
ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või 
mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, 
ümbrise, kasti või muu vahendiga või
tarbijapakendi avamisega.

3. Terviseohu hoiatused tuleb trükkida nii, 
et neid ei ole võimalik eemaldada ega
kustutada ja et need oleksid nähtavad. 
Mitmesuguste maksumärkide, 
hinnasiltide, tuvastamis- ja 
jälgimismärgistuste, turvaelementide või 
mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, 
ümbrise, kasti või muu vahendi 
kasutamise korral peab olema tagatud 
terviseohu hoiatuste nähtavus ja loetavus. 
Sama kehtib tarbijapakendi avamisega 
seotud kujunduse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Preslav Borissov

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. 
Kui tubakatooted tuuakse turule, peavad
pakkematerjal, tasku, ümbris, kast või 
muud kasutatavad vahendid tagama 
terviseohu hoiatuste nähtavuse ja 
loetavuse. 

Or. en

 Muudatusettepanek211
Konstantinos Poupakis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Terviseohu hoiatustega ei tohi mingil 
viisil varjata või poolitada tarbijapakenditel 
olevaid maksumärke, hinnasilte, 
tuvastamis- ja jälgimistunnuseid või 
turvaelemente.

5. Terviseohu hoiatustega ei tohi mingil 
viisil varjata või poolitada tarbijapakenditel 
olevaid maksumärke, mis paigutatakse üle 
tubakatoodete pakendi avamiskoha,
hinnasilte, tuvastamis- ja jälgimistunnuseid 
või turvaelemente.

Or. el

Selgitus

Maksumärk peaks olema asetatud üle tubakatoodete pakendi avamiskoha viisil, mis tingib 
selle rikkumise avamisel, sellisel moel piirates maksumärgi korduvkasutamist ja salakaubana 
veetavaid tooteid.

 Muudatusettepanek212
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liidu tarbijatele esitatava 
tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite 
kujutis peab vastama käesoleva peatüki 
sätetele.

7. Liidu tarbijatele esitatava 
tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite 
kujutis, mis ei ole kohustuslik, peab 
vastama käesoleva peatüki sätetele.

Or. el

Selgitus

Kujutiste sisseviimine peab jääma iga liikmesriigi kaalutlusõigusse.

Muudatusettepanek 213
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Rahvatervise kaitsmise eesmärgil 
võivad liikmesriigid säilitada või 
kehtestada tubakatoodete märgistamist ja 
pakendamist käsitlevad siseriiklikud 
eeskirjad, mille reguleerimisala on laiem 
kui käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjade reguleerimisala, hõlmates muu 
hulgas tubakatoodete standardset 
pakendamist lubavate sätete säilitamist ja 
lisamist.

Or. en

 Muudatusettepanek214
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3 Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. el

Selgitus

Kõnealuseid mõõtmeid ei saa rakendada igat tüüpi pakenditel. Sellisel viisil hoitakse kaudselt 
ühtsust pakendite suuruses, kujus ja välimuses, mis tähendab eelkõige konkurentsi 
kahjustamist. 
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Muudatusettepanek 215
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Gino Trematerra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. it
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Muudatusettepanek 217
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele paksus kirjas tähtedega 
kirjatüübis Helvetica valgele või 
värvilisele taustale. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. it

Muudatusettepanek 218
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave võivad katta 
kuni 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. de
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Muudatusettepanek 219
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele, nii et see katab nähtavalt 
suurema osa pakendi pinnast. 
Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
pakendite puhul tuleb lisateave trükkida 
pinnale, mis tuleb nähtavale siis, kui 
tarbijapakend avatakse. Nii üldhoiatus kui 
ka lisateave peavad katma 50 % pinnast, 
millele need on trükitud.

Or. pt

Muudatusettepanek 220
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 45 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud. Muu suitsetamiseks mõeldud 
tubaka kui sigarettide ja isevalmistatavate 
sigarettide tubaka puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Nii üldhoiatus kui ka 
lisateave peavad katma 50 % pinnast, 
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millele need on trükitud.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. it

Selgitus

Terviseohu hoiatuste väljendamisel kõrvaldavad ka kõrguse ja laiusenõuded millimeetrites 
turult pakendiformaatide paljususe ja muudavad pakendi vormi ja kujunduse ühtseks, seades 
ohtu turu väärtuse ja suurendades salakaubanduse riske, toomata kasu tervishoiu aspektis. 
Kõik see avaldab suurt mõju tööhõivele ja kohtukaebustele. Selle lõike sätted rikuvad ühtlasi 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tehniliste kaubandustõkete lepingut ja 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut.

Muudatusettepanek 222
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni volitatakse vastu võtma välja jäetud
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delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et:
(a) kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
terviseohu hoiatuste sõnastust vastavalt 
teaduse ja turu arengule;
(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

Or. nl

Muudatusettepanek 223
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

välja jäetud

Or. xm

Muudatusettepanek 224
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 225
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 226
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 227
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste paigutus, 
vorm, kujundus ja küljendus, sealhulgas 
kirjatüüp ja tausta värvus.

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste kujundus 
ja küljendus, sealhulgas tähesuurus ja 
tausta värvus, võttes arvesse iga 
liikmesriigi keelenõudeid.
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Or. it

Muudatusettepanek 228
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste paigutus, 
vorm, kujundus ja küljendus, sealhulgas 
kirjatüüp ja tausta värvus.

(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste paigutus, 
kujundus ja küljendus, sealhulgas kirjatüüp 
ja tausta värvus.

Or. pl

 Muudatusettepanek229
Konstantinos Poupakis

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;

Or. el

Selgitus

Kujutiste sisseviimine peab jääma iga liikmesriigi kaalutlusõigusse.

Muudatusettepanek 230
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 

(c) katma 85 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
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tagumisest välispinnast; tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma vähemalt 75 % tarbijapakendi ja 
iga välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma vähemalt 50 % ning kuni 65 %
tarbijapakendi ja iga välispakendi nii 
eesmisest kui ka tagumisest välispinnast;

Or. de

Muudatusettepanek 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka

(c) katma 43 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi eesmisest välispinnast ning 
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tagumisest välispinnast; 62 % tagumisest välispinnast;

Or. de

Muudatusettepanek 234
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. xm

Muudatusettepanek 235
Sylvana Rapti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Gino Trematerra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;



AM\935348ET.doc 107/118 PE510.660v01-00

ET

Or. it

 Muudatusettepanek237
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. el

Selgitus

Terviseohu hoiatuste mõõtmete suurendamine peaks toimuma mõistlikul määral ja mitte 
ületama 50 % tubakatoodete pakendi välispinnast. 

Muudatusettepanek 238
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Maria do Céu Patrão Neves

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



PE510.660v01-00 108/118 AM\935348ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. pt

Muudatusettepanek 240
Franz Obermayr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. de

Muudatusettepanek 241
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. it

Selgitus

Hoiatuste suurendamine 50 % ulatuseni on enam kui piisav selleks, et tagada tarbija 
teavitamise eesmärgid. Ei ole ka tõestatud, et terviseohu hoiatuste suurendamine vähendaks 
suitsetamist. Näha ette hoiatuste suurus 75 % ulatuses võib kahjustada ELi õigusega ja WTO 
lepingutega kaitstud põhiõigusi, nagu intellektuaalomandi ja tööstusdisaini lahenduste 
kaitsega seotud õigused.
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Muudatusettepanek 242
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. es

Muudatusettepanek 243
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülemises servas ja muu 
pakendile kantud teabega 
samasuunaliselt;

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi alumises servas;

Or. it

Selgitus

Terviseohu hoiatuste paigutamine alates pakendi ülemisest äärest tähendaks, et need 
rebitakse pakendi avamisel katki ja see sunniks paigutama maksumärke alla, kust need ei 
tuleks pakendi avamisel ära ja neid saaks seega taaskasutada. Kehtestada sama suund kogu 
pakendile märgitava teabe kohta piiraks kaubamärgi kasutamist; kaubamärgi võiks 
paigutada terviseohu hoiatustest erinevas suunas.

Muudatusettepanek 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülemises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi alumises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

Or. de

Muudatusettepanek 245
Gino Trematerra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülemises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi alumises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

Or. it

Muudatusettepanek 246
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülemises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi alumises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

Or. it

Selgitus

Selleks et võimaldada tarbijal ära tunda ostetava toote kaubamärki.

Muudatusettepanek 247
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülemises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

(e) asetsema tarbijapakendi ja iga 
välispakendi alumises servas ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

Or. xm

Muudatusettepanek 248
Franz Obermayr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) peavad olema esitatud sellises vormis 
ja proportsioonis ning sellise kujunduse ja 
küljendusega, nagu komisjon on lõike 3 
kohaselt kindlaks määranud;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek249
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:
(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

välja jäetud

Or. el
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Selgitus

Kõnealuseid mõõtmeid ei saa rakendada igat tüüpi pakenditele. Sellisel viisil hoitakse 
kaudselt pakendite suuruse, kuju ja välimuse ühtsust, mis tähendab eelkõige konkurentsi 
kahjustamist. Pealegi määratletakse kõnealuse artikli punktis c pakendi pinna katmise ulatus, 
seega ei peeta asjakohaseks sigaretpakendite (-pakkide) mõõtmete esitamist.

Muudatusettepanek 250
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. xm

Muudatusettepanek 251
Sylvana Rapti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. de

Muudatusettepanek 253
Gino Trematerra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. it

Muudatusettepanek 254
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. it
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Muudatusettepanek 255
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. pt

Muudatusettepanek 256
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. it

Selgitus

Terviseohu hoiatuste väljendamisel kõrvaldavad ka kõrguse ja laiusenõuded millimeetrites 
turult pakendiformaatide paljususe ja muudavad pakendi vormi ja kujunduse ühtseks, seades 
ohtu turu väärtuse ja suurendades salakaubanduse riske, toomata kasu tervishoiu aspektis. 
Kõik see avaldab suurt mõju tööhõivele ja kohtukaebustele. Selle lõike sätted rikuvad ühtlasi 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tehniliste kaubandustõkete lepingut ja 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut.

Muudatusettepanek 257
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm;
(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. es

Muudatusettepanek 258
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 259
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm; (i) kõrgus: maksimaalselt 43 mm;

Or. de

Muudatusettepanek 260
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm; (i) kõrgus: vähemalt 68 mm;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) laius: vähemalt 55 mm. välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 262
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kohandada käesoleva direktiivi I lisas 
loetletud teksthoiatusi vastavalt teaduse ja 
tehnika arengule;
(b) kehtestada lõike 1 punktis a osutatud 
pildikogu ning seda vastavalt teaduse ja 
turu arengule kohandada;
(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus, 
roteerumine ja proportsioonid;
(d) sätestada erandina artikli 7 lõikest 3 
tingimused, millal võib tarbijapakendi 
avamisega poolitada terviseohu hoiatust, 
nii et seejuures säilib teksti, fotode ja 
suitsetamisest loobumist käsitleva teabe 
graafilise esituse terviklikkus ja nähtavus.
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Or. nl

Muudatusettepanek 263
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus, 
roteerumine ja proportsioonid;

välja jäetud

Or. xm

Muudatusettepanek 264
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus, 
roteerumine ja proportsioonid;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 265
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus, 
roteerumine ja proportsioonid; 

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus ja 
roteerumine; 
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Or. el

Selgitus

Terviseohu hoiatusi tuleks käsitada seadusandliku akti oluliste osadena ning selliste osade 
muutmine peaks toimuma seadusandliku tavamenetluse korras.

Muudatusettepanek 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus,
roteerumine ja proportsioonid;

(c) määratleda terviseohu hoiatuste vorm, 
kujundus, küljendus ja roteerumine;

Or. de

Muudatusettepanek 267
Gino Trematerra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus,
roteerumine ja proportsioonid;

(c) määratleda terviseohu hoiatuste vorm, 
kujundus ja küljendus;

Or. it


