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Muudatusettepanek 268
Matteo Salvini

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 
kujundus, graafika (sh kirjatüüp ja 
tähesuurus), roteerumine ja 
proportsioonid, võttes arvesse iga 
liikmesriigi keelenõudeid;

Or. it

Muudatusettepanek 269
Adam Bielan

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 
kujundus, küljendus ja roteerumine;

Or. pl

Muudatusettepanek 270
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Selgitus

Selles lõikes delegeeritud volitused võimaldavad komisjonil muuta direktiivi põhiaspekte ilma 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu asjakohase kaasamiseta ning vastuolus Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 sätestatuga. Pealegi võib see, kui jätta komisjonile 
vabadus kehtestada hoiatuste roteerumine, kujutada varude katkemist, sest tootmist ei ole 
võimalik ettenähtud ajaks kohandada ettenähtud rotatsiooniga.

Muudatusettepanek 271
Pablo Arias Echeverría

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. es

Muudatusettepanek 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 273
Gino Trematerra
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 274
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Tegemist on põhiaspektidega, mitte teisejärguliste aspektidega. Seepärast ei ole õige jätta 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu kõrvale ja usaldada nende aspektide muutmise ülesanne 
Euroopa Komisjonile. Samuti ei ole mõistetav, kuidas on võimalik tagada terviseohu 
hoiatuste terviklikkus ja nähtavus, kui komisjon peaks otsustama lubada, et need rebitakse 
pakendi avamisel katki.

Muudatusettepanek 275
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Muu suitsetatava tubaka kui sigarettide ja 

isevalmistatavate sigarettide tubaka 
märgistamine

1. Muu suitsetatav tubakas kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vabastatakse artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
nõude täitmisest, s.o tootele lisateabe 
kandmisest, ja artikli 9 kohase nõude 
täitmisest, st tootele terviseohu 
ühendhoiatuste kandmisest. Lisaks 
artikli 8 lõikes 1 sätestatud üldhoiatusele 
peab kõnealuste toodete igal 
tarbijapakendil ja igal välispakendil 
olema mõni I lisas loetletud 
teksthoiatustest. Artikli 8 lõikes 1 
sätestatud üldhoiatus peab sisaldama 
viidet suitsetamisest loobumise 
abiteenustele kooskõlas artikli 9 lõike 1 
punktiga b.
Üldhoiatus trükitakse tarbijapakendi ja 
iga välispakendi kõige nähtavamale 
pinnale. I lisas loetletud teksthoiatuste 
esitamist roteeritakse nii, et oleks tagatud 
nende korrapärane esinemine. 
Kõnealused hoiatused trükitakse 
tarbijapakendi ja iga välispakendi teisele 
kõige nähtavamale pinnale.

2. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab 
katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt. 
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3. Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab 
katma 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 45 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 50 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt. 

4. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus ja 
teksthoiatus:

(a) trükitakse valgele taustale musta 
värviga Helvetica bold kirjas. Keelenõuete 
järgmiseks võivad liikmesriigid määrata 
kindlaks kirjasuuruse, tingimusel et 
asjaomase liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;
(b) paigutatakse selle ala keskele, kuhu on 
nende trükkimine ette nähtud, 
paralleelselt tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülaservaga;
(c) ümbritsetakse musta värvi raamiga, 
mille joone laius ei tohi olla väiksem kui 
kolm millimeetrit ja suurem kui neli 
millimeetrit selle pinna sees, mis on ette 
nähtud teksthoiatuse jaoks.
5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada lõikes 1 sätestatud 
vabastus, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldhoiatus trükitakse tarbijapakendi ja iga 
välispakendi kõige nähtavamale pinnale. I 
lisas loetletud teksthoiatuste esitamist 
roteeritakse nii, et oleks tagatud nende 
korrapärane esinemine. Kõnealused 
hoiatused trükitakse tarbijapakendi ja iga 
välispakendi teisele kõige nähtavamale 
pinnale.

Üldhoiatus trükitakse või kinnitatakse 
eemaldamatute kleepsudega
tarbijapakendi ja iga välispakendi kõige 
nähtavamale pinnale. I lisas loetletud 
teksthoiatuste esitamist roteeritakse nii, et 
oleks tagatud nende korrapärane 
esinemine. Kõnealused hoiatused 
paigutatakse tarbijapakendi ja iga 
välispakendi teisele kõige nähtavamale 
pinnale.

Or. en

Selgitus

Tuleks lubada kasutada eemaldamatuid silte, et hõlbustada suuremate hoiatustekstide 
paigutamist muudele tubakatoodetele kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
mille pakkimiseks kasutatakse sageli muid materjale kui papp.

Muudatusettepanek 277
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab katma 
30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi 
vastavast välispinnast. Seda proportsiooni 
suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, 
kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kolm
ametlikku keelt.

2. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab katma 
30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi 
vastavast välispinnast. Seda proportsiooni 
suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, 
kus on kaks ametlikku keelt, ja 35%ni 
liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui 
kaks ametlikku keelt.

Or. it

Muudatusettepanek 278
Franz Obermayr
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab 
katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

2. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus katab 
maksimaalselt 17% tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 19%ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 21%ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Or. de

Muudatusettepanek 279
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab 
katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

2. Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab 
katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast, välja 
arvatud harilikult jaemüügis kasutatav 
läbipaistev plastik, tingimusel et see 
võimaldab pakendi all asuvat hoiatust 
selgelt näha. Seda proportsiooni 
suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, 
kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kolm 
ametlikku keelt.

Or. es

Muudatusettepanek 280
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab 
katma 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 45%ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 50%ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

3. Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab 
katma 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 45%ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 50%ni liikmesriikide 
puhul, kus on rohkem kui kaks ametlikku 
keelt.

Or. it

Muudatusettepanek 281
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab 
katma 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 45 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 50 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

3. Lõikes 1 osutatud teksthoiatus katab 
maksimaalselt 22 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 25 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 29 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Or. de

Muudatusettepanek 282
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tarbijapakendite puhul, mille kõige 
nähtavam pind on suurem kui 75 cm2, 
katavad lõigetes 2 ja 3 nimetatud 
hoiatused vähemalt 22,5 cm2 suuruse ala 
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igal pinnal. Seda pinda suurendatakse 
24 cm2-ni liikmesriikide puhul, kus on 
kaks ametlikku keelt, ja 26,25 cm2-ni 
liikmesriikide puhul, kus on kolm 
ametlikku keelt.

Or. en

Selgitus

Muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka kohta kehtivad 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud sätetele vastavad eeskirjad. See lõige oli nende sätete osa.

Muudatusettepanek 283
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) trükitakse valgele taustale musta 
värviga Helvetica bold kirjas. Keelenõuete 
järgmiseks võivad liikmesriigid määrata 
kindlaks kirjasuuruse, tingimusel et 
asjaomase liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;

(a) trükitakse valgele taustale musta 
värviga Helvetica bold kirjas. Hoiatused 
võivad olla kinnitatud kleepsudega, 
eeldusel et neid kleepse ei saa eemaldada. 
Keelenõuete järgmiseks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks 
kirjasuuruse, tingimusel et asjaomase 
liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;

Or. en

Selgitus

Muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka kohta kehtivad 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud sätetele vastavad eeskirjad. See lõige oli nende sätete osa. 
Direktiivi 2001/37/EÜ põhjenduse 18 kohaselt tuleks lubada eemaldamatute siltide 
kasutamist, et lihtsustada direktiivi märgistusnõuete kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 284
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) trükitakse valgele taustale musta 
värviga Helvetica bold kirjas. Keelenõuete 
järgmiseks võivad liikmesriigid määrata 
kindlaks kirjasuuruse, tingimusel et 
asjaomase liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;

(a) on valgel taustal musta värviga 
Helvetica bold kirjas. Keelenõuete 
järgmiseks võivad liikmesriigid määrata 
kindlaks kirjasuuruse, tingimusel et 
asjaomase liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;

Or. en

Muudatusettepanek 285
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) paigutatakse selle ala keskele, kuhu on 
nende trükkimine ette nähtud, 
paralleelselt tarbijapakendi ja iga 
välispakendi ülaservaga;

(b) paigutatakse selle ala keskele, kus nad 
peavad paiknema, paralleelselt 
tarbijapakendi ja iga välispakendi 
ülaservaga;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ümbritsetakse musta värvi raamiga, 
mille joone laius ei tohi olla väiksem kui 
kolm millimeetrit ja suurem kui neli
millimeetrit selle pinna sees, mis on ette 

(c) ümbritsetakse musta värvi raamiga, 
mille joone laius ei tohi olla väiksem kui 
kaks millimeetrit ja suurem kui kolm
millimeetrit selle pinna sees, mis on ette 



AM\935995ET.doc 13/111 PE510.679v02-00

ET

nähtud teksthoiatuse jaoks. nähtud teksthoiatuse jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 287
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 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. nl

Muudatusettepanek 288
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada lõikes 1 sätestatud 
vabastus, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 289
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tubakatoode võib kahjustada sinu 
tervist ja tekitab sõltuvust.

See tubakatoode võib kahjustada sinu 
tervist ja tekitab sõltuvust, kuid kujutab 
tervisele oluliselt väiksemat riski kui 
suitsetamine.

Or. en

Selgitus

Tähtsam on anda teavet suhtelise riski kohta kui esitada kvantifitseerimata avaldusi ohu 
kohta. Väljapakutud sõnum annab tubakakasutajatele selge tõenditepõhise signaali.

Muudatusettepanek 290
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tubakatoode võib kahjustada sinu 
tervist ja tekitab sõltuvust.

See tubakatoode kahjustab sinu tervist ja 
tekitab sõltuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tubakatoode võib kahjustada sinu 
tervist ja tekitab sõltuvust.

See tubakatoode kahjustab sinu tervist ja 
tekitab sõltuvust.

Or. el
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Muudatusettepanek 292
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 293
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 294
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b



PE510.679v02-00 16/111 AM\935995ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) loovad mulje, et teatav tubakatoode on 
vähem kahjulik kui muud tubakatooted või 
sel on ergutav, jõuduandev, raviv, 
noorendav, looduslik, orgaaniline või muul 
viisil positiivne tervise- või sotsiaalmõju;

(b) loovad mulje, et teatav tubakatoode on 
vähem kahjulik kui muud tubakatooted või 
sel on ergutav, jõuduandev, raviv, 
noorendav, looduslik, orgaaniline või muul 
viisil positiivne tervisemõju;

Or. de

Selgitus

Mõiste „sotsiaalmõju” ebamäärasus põhjustab õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek 295
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) loovad mulje, et teatav tubakatoode on 
vähem kahjulik kui muud tubakatooted 
või sel on ergutav, jõuduandev, raviv, 
noorendav, looduslik, orgaaniline või 
muul viisil positiivne tervise- või 
sotsiaalmõju;

(b) loovad mulje, et teataval tubakatootel
on ergutav, jõuduandev, raviv, noorendav 
või muul viisil positiivne tervisemõju;

Or. it

Selgitus

Viited looduslikele või orgaanilistele mõjudele ja sotsiaalaspektile tuleks välja jätta, sest neid 
võib tõlgendada laialt ja suvaliselt, millega kaasneb oht, et on keelatud edastada tarbijatele 
olulist faktilist teavet toote kohta. See rikub paljusid Euroopa Liidu toimimise lepingu sätteid 
põhiõiguste kohta, sealhulgas omandiõigust, sõnavabadust ja tarbija õigust saada toote kohta 
teavet, ning WTO eeskirju.

Muudatusettepanek 296
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osutab maitse-, lõhna- või muudele 
lisaainetele või nende puudumisele;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Punkt c tuleb välja jätta, sest seda võib tõlgendada laialt ja suvaliselt, millega kaasneb oht, et 
on keelatud edastada tarbijatele olulist faktilist teavet toote kohta, näiteks asjaolu, et toode 
sisaldab segu „American Blend”. See rikub paljusid Euroopa Liidu toimimise lepingu sätteid
põhiõiguste kohta, sealhulgas omandiõigust, sõnavabadust ja tarbija õigust saada toote kohta 
teavet, ning WTO eeskirju.

Muudatusettepanek 297
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sarnaneb toidukaubaga. (d) suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka puhul sarnaneb toidukaubaga.

Or. it

Selgitus

Praegusega direktiiviga piirdub selline nõue suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakatoodetega ja selline täpsustus tuleks säilitada, muidu võib juhtuda, et väidetakse, et 
sigaretid sarnanevad maiustustega, nagu šokolaadisigaretid, mis on liikmesriikide turul 
saadaval.

Muudatusettepanek 298
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 299
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Selliseid tekste, nimetusi, kaubamärke
ja kujutisi või märke, mis jätavad mulje,
et asjaomane tubakatoode on teistest 
toodetest vähem kahjulik, ei tohi 
tubakatoodete pakendil kasutada. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek asendatakse direktiivi 2001/37/EÜ artikli 7 tekstiga.

Muudatusettepanek 300
Konstantinos Poupakis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Selgitus

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

Muudatusettepanek 301
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 302
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 303
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 304
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek sigarettide läbimõõdu määramine välja jätta. Selle sätte kehtestamine 
tähendaks praktikas peenikeste sigarettide keelu kehtestamist, mis ei ole teaduslikult 
põhjendatud ega heakskiidetav.

Muudatusettepanek 305
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid 
või muud lisatud komponendid, nagu 
alalised etiketid, kleebised, kinnikleebitud 
vaheelemendid, lahtikraabitavad 
elemendid ja ümbrised. Tarbijatele 
faktilise tooteinfo andmine ei tohi olla 
keelatud. Käesoleva direktiivi jõustumise 
ajal kehtivaid registreeritud kaubamärke 
ei tohi keelustada.

Or. it
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Selgitus

Mõned selles lõikes sätestatud keelud tuleb tühistada, sest need tähendaksid juba aastaid 
kasutatud registreeritud kaubamärkide oluliste elementide keeldu ja keelaksid anda 
tarbijatele toote kohta faktilist teavet, rikkudes seega Euroopa Liidu toimimise lepingu sätteid 
põhiõiguste kohta ja WTO eeskirju. Peenikeste sigarettide keeld tuleb kaotada, sest see 
stimuleeriks salakaubandust, see ei ole põhjendatud teaduslike tõenditega ja sellel oleks tugev 
tööhõive- ja kohtukaebuste alane mõju.

Muudatusettepanek 306
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tubakatoodete pakendil ei tohi 
kasutada sümboleid, nimesid, 
kaubamärke, teksti, lisatud materjale, 
kleebiseid või lahtikraabitavaid või muud 
tüüpi elemente, mis viitavad sellele, et 
tubakatoode on muudest tubakatoodetest 
vähem kahjulik või mis võivad tarbijat 
tubakatoodete kahjulikkuse suhtes 
eksitada.

Or. es

Muudatusettepanek 307
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijapakendile on lubatud märkida 
toote valmistamiseks kasutatud tubakasort 
ja/või selle päritoluriik.

Or. it
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Selgitus

Selleks et ei esineks diskrimineerimist eri tubakasortide vahel (vt põhjendus 16) ja tarbijaid 
nõuetekohaselt teavitada ostetava toote tüübist.

Muudatusettepanek 308
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Tarbijapakenditele pannakse sildid, 
millel on lause „Kõik sigaretid on võrdselt 
kahjulikud”.

Or. en

Selgitus

See lause teavitab tarbijaid, et sigaretid, mille läbimõõt on väiksem kui 7,5 mm, või 
mentoolisigaretid kujutavad endast samasugust ohtu nagu tavalised sigaretid.

Muudatusettepanek 309
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 310
Gino Trematerra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. it

Muudatusettepanek 311
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Pakendi kujunduse aspektide keeld hõlbustaks ebaseaduslikku kaubandust ja vähendaks 
tootevalikut tarbija jaoks, innovatsiooni ja konkurentsi. Selle tõttu kannataksid või 
nõrgeneksid intellektuaalomandi õigused. Ei ole mingit siseturu või rahvatervise alast 
põhjendust selliste sätete toetuseks, mis muu hulgas keelustaksid praegu olemasolevad tooted. 
Pealegi on sellised sätted ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
ristkülikukujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema tasku-, silindri- või karbisarnane.

Or. de

Selgitus

Lihtsat risttahukakujulist tarbijapakendit on suhteliselt lihtne valmistada. Pakendivormi 
keerukas kujundamine eeldab seevastu suurt oskusteavet ja kulukat tootmisprotsessi 
spetsiaalsete masinatega. Ainuüksi selle tulemusena muutub toode võltsimiskindlamaks.
Tarbija eksitamist reguleeritakse pakendi märgistamiseeskirjade alusel teises õigusaktis.

Muudatusettepanek 313
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Isevalmistatavate sigarettide tubakat on juba aastakümneid pakitud mitmesuguse kuju ja 
suurusega pakenditesse ning komisjon ei ole esitanud teaduslikke tõendeid sellise tasandi 
standardimise põhjendatuse kohta. Väljendatud eesmärk on seepärast ebaselge, samas kui 
ettepaneku tegelik tagajärg oleks mitmete olemasolevate toodete keelustamine.

Muudatusettepanek 314
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 315
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tarbijapakendi sigarettide miinimumarvu ja isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendi miinimumkaalu kehtestamine jätab tarbijad, eriti need, kes kaaluvad 
suitsetamise vähendamist, valikust ilma. 

Muudatusettepanek 316
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
ristkülikukujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka või peeneks lõigatud 
valmistubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek jätaks välja isevalmistatavate sigarettide metallkarpidesse pakendatud 
peeneks lõigatud valmistubaka müügi, esitamata selle kohta mõjuhinnangus konkreetset 
selgitust. 

Muudatusettepanek 317
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 318
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 
20 sigaretti. Isevalmistatavate või 
isekeeratavate sigarettide tubakas peab 
olema pakitud risttahukakujulisse või 
silindrikujulisse komposiitmaterjalist 
plekktoosi või on pakend taskusarnane, s.t 
ristkülikukujuline tasku, mille ava on 
klapiga suletav. Isevalmistatavate või 
isekeeratavate sigarettide tarbijapakendis 
peab olema vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. en

Selgitus

Algses mõjuhinnangus ei hinnatud taskusarnase pakendi kasutamist muud liiki lahtise tubaka 
puhul ja ettepanekus ei võetud nõuetekohaselt arvesse isevalmistatavate ja isekeeratavate 
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sigarettide olulist erinevust. Pakendi tüüp peaks tegema vahet tubaka omaduste vahel, mida 
tarbija nõuab. Komposiitmaterjalist plekktoos on ennast hästi tõestanud lahtise tubaka 
pakendi tüüp. Praegune eelnõu võib seega takistada tulevast innovatiivsete 
pakendamistoodete väljatöötamist ja mõjutada lõpptarbijale mõeldud tubakatoodete 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 319
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide tarbijapakendis 
ei tohi olla vähem sigarette kui kogus, 
mille kogukaal ei ole väiksem kui 
33 grammi. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 80 grammi tubakat.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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liigendpind jääma pakendi tagaküljele.

Or. de

Selgitus

Pakendi puhul peaks olema tagatud paindlikkus, kuna siseturu seisukohast puudub piirangu 
kehtestamiseks näiteks ka direktiivi 2007/54/EÜ kontekstis konkreetne alus.

Muudatusettepanek 321
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Pakendi kujunduse või vastava materjali aspektide keeld hõlbustaks ebaseaduslikku 
kaubandust ja vähendaks tootevalikut tarbija jaoks, innovatsiooni ja konkurentsi. Selle tõttu 
kannataksid või nõrgeneksid intellektuaalomandi õigused. Ei ole mingit siseturu või 
rahvatervise alast põhjendust selliste sätete toetuseks, mis muu hulgas keelustaksid praegu 
olemasolevad tooted. Pealegi on sellised sätted ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 322
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

pehmest materjalist, mis on toote ja 
kasutaja suhtes turvaline ning 
keskkonnasõbralik, ning selle 
avamisvõimalus ei tohi olla selline, mida 
saab pärast esimest avamist korduvalt 
sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud 
kaaneklapi puhul. Sigaretipaki kaaneklapi 
avamisel peab murde- ehk liigendpind 
jääma pakendi tagaküljele.

Or. el

Muudatusettepanek 323
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Eemaldades ühtsel turul kaubandustõkkeid, paistab standarditud „lakooniline” pakend olevat 
ka parim võimalus tagada tervise- ja tarbijakaitse, suurendades terviseohu hoiatuste mõju 
nende hulgas, kes ei ole veel suitsetama hakanud – võttes eeskätt noortelt isu sellega alustada 
–, ja vältides „tootemargi äratundmise” strateegiaid, mis on suunatud konkreetsetele
tarbijarühmadele.

Muudatusettepanek 324
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Üksikutel sigarettidel ei tohiks olla lubatud ei kaubamärk, kujunduselement ega kaunistus.

Muudatusettepanek 325
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 326
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 327
Gino Trematerra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 328
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 329
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 330
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Selles lõikes delegeeritud volitused võimaldavad komisjonil muuta direktiivi põhiaspekte ilma 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu asjakohase kaasamiseta ning vastuolus Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 sätestatuga.

Muudatusettepanek 331
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 332
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 333
Gino Trematerra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 334
Matteo Salvini

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

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sigarettide või isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakendi kuju määratakse kindlaks 
esitatud direktiivi artikli 13 lõikes 1. Ettepanek teiste tubakatoodete tarbijapakendi kuju kohta 
peaks olema seadusandliku menetluse ese, kuna see hõlmab olulisi konkurentsi ja siseturu 
vabadusega seotud küsimusi.

Muudatusettepanek 336
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Selles lõikes delegeeritud volitused võimaldavad komisjonil muuta direktiivi põhiaspekte ilma 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu asjakohase kaasamiseta ning vastuolus Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 sätestatuga.

Muudatusettepanek 337
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sigarettide ja isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakendid on 
kooskõlas komisjoni käesoleva artikli 
lõikes 4 b sätestatud lihtsa pakendamise 
nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu meetmed sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka lihtsa 
pakendamise reeglite kohta. Need 
rakendusaktid võetakse vastu artiklis 21 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Eesmärgiga teha võimalikuks tõhus 
jälgimine ja jälitamine, nõuavad 
liikmesriigid, et kordumatud, turvalised ja 
eemaldamatud identifitseerimistunnused 
(edaspidi „kordumatu identifikaator”),
nagu koodid või templid, kinnitatakse 
kõikidele tarbijapakenditele ja pakkidele 
ning mis tahes sigarettide välispakenditele 
või need moodustavad pakendi osa. 
Väljaspool liitu toodetud toodete puhul 
kohaldatakse käesoleva artikli kohustusi 
ainult selliste toodete suhtes, mis on 
suunatud liidu turule või mis viiakse liidus 
turule.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Bernadette Vergnaud

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

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 342
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mitmes riigis kasutatakse uue põlvkonna kõrgtehnoloogilisi digitaalseid maksumärke. Märk 
trükitakse nähtamatu tindiga ja see sisaldab iga paki andmetega kordumatut, varjatud koodi. 
Maksumärgid võimaldavad kontrollida, kas tooted on autentsed või võltsitud, ja märkidele 
saab krüpteerida põhjalikku teavet, mis laaditakse üles keskandmesüsteemi. Nähtamatu tindi 
tehnika eelis on turvalisus: tint on nähtamatu ja seda on keeruline võltsida.

Muudatusettepanek 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kordumatu identifitseerimistunnus peab 
edasi andma järgmist teavet:

2. Kordumatu, turvaline ja kopeerimist 
mittevõimaldav identifitseerimistunnus 
peab edasi andma järgmist teavet:

Or. pl

Selgitus

Identifitseerimistunnus peab olema turvaline ja kopeerimist mittevõimaldav, mis tähendab, et 
see ei tohi olla vaid numbrite ja tähtede kombinatsioon ilma täiendavate turvaelementideta, 
sest seda tüüpi turvaelemente on lihtne kopeerida.

Muudatusettepanek 344
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toote nimi; (e) toote kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toote nimi; (e) toote kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek viia kasutatav terminoloogia vastavusse WHO asjakohase protokolliga.
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Muudatusettepanek 346
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 347
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; (g) kavandatav veoteekond, 
saatmiskuupäev, sihtkoht, lähtekoht ja 
vastuvõtja;

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; (g) kavandatav veoteekond, 
saatmiskuupäev, sihtkoht, lähtekoht ja 
vastuvõtja;

Or. en
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Muudatusettepanek 349
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) liitu importija (kui on kohaldatav); välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 350
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tegelik veoteekond esimesse 
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik
kasutatud laod;

(i) veo kuupäev, vastuvõtja, lahkumine 
tootja juurest ja sihtkoht kuni esimese
kliendini, kes ei ole tootja või importija 
tütarettevõtja, sealhulgas tema laod või 
kõik kasutatud maksulaod; 

Or. en

Muudatusettepanek 351
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kõikide ostjate andmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

(j) esimese sellise kliendi andmed, kes ei 
ole tootja või importija tütarettevõtja, ja 
iga järgmise ostja andmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 352
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kõikide ostjate arveandmed, 
tellimusnumber, maksmisandmed alates 
tootmisest kuni esimese 
jaemüügiettevõtteni;

(k) esimese sellise kliendi arveandmed, 
tellimusnumber ja maksmisandmed, kes ei 
ole tootja või importija tütarettevõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Nora Berra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 354
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
liidusisesed tootjad ja liitu importijad 
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ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest 
jaemüügiettevõtjat registreerivad kõikide 
tarbijapakendite nende valdusesse 
jõudmise, kõik vahepealsed liikumised ja 
nende valdusest lõpliku lahkumise. Seda 
nõuet on võimalik täita, registreerides 
koondandmed, s.t välispakendi andmed, 
tingimusel, et tarbijapakendite liikumise 
tuvastamine ja jälgimine on endiselt 
võimalik.

registreerivad andmed, sealhulgas kõik 
liikumised ja müük esimesele kliendile, 
kes ei ole tootja või importija 
tütarettevõtja. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis 
võimaldavad ostetud, müüdud, 
transporditud või muul viisil käsitletud 
tubakatoodete registreerimise. Selliste 
vahenditega peab olema võimalik andmeid 
elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 
kohasesse andmepanka.

4. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad varustavad kõik turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni 
viimase ettevõtteni enne esimest 
jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, 
laod ja veoettevõtted) liikmesriikide 
määratud vahenditega, mis võimaldavad 
ostetud, müüdud, transporditud või muul 
viisil käsitletud tubakatoodete 
registreerimise. Selliste vahenditega peab 
olema võimalik andmeid elektrooniliselt 
lugeda ja edastada lõike 6 kohasesse 
andmepanka.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriigid peavad määrama sellise vahendi tüübi.

Muudatusettepanek 357
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeritud andmeid ei saa ükski 
tubakatoodete turustamisahelas osalev 
ettevõtja muuta ega kustutada, kuid 
andmed esitanud ettevõtja ja muud 
ettevõtjad, kes on tehinguga otseselt 
seotud, näiteks tarnija või kaubasaaja, 
võivad varem registreeritud andmete kohta 
esitada märkuseid. Asjaomane ettevõtja 
lisab õiged andmed ja viite varem 
registreeritud andmetele, mida on nende 
arust vaja parandada. Erakorralistel 
asjaoludel ja pärast piisavate tõendite 
esitamist, võib selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus registreerimine toimus, või kui 
registreerimine toimus väljaspool liitu, siis 

5. Registreeritud andmed tuleb edastada 
õigeaegselt andmebaasi. Andmeid ei saa 
ükski tubakatoodete turustamisahelas 
osalev ettevõtja muuta ega kustutada, kuid 
andmed esitanud ettevõtja ja muud 
ettevõtjad, kes on tehinguga otseselt 
seotud, näiteks tarnija või kaubasaaja, 
võivad varem registreeritud andmete kohta 
esitada märkuseid. Asjaomane ettevõtja 
lisab õiged andmed ja viite varem 
registreeritud andmetele, mida on nende 
arust vaja parandada. Erakorralistel 
asjaoludel ja pärast piisavate tõendite 
esitamist, võib selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus registreerimine toimus, või kui 
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importiva liikmesriigi pädev asutus lubada 
juba registreeritud andmete muutmist või 
kustutamist.

registreerimine toimus väljaspool liitu, siis 
importiva liikmesriigi pädev asutus lubada 
juba registreeritud andmete muutmist või 
kustutamist. Registreeritud andmeid tuleb 
säilitada neli aastat alates tootmisest, kui 
mõni liikmesriik või komisjon ei taotle 
käimasoleva uurimise tõttu pikemat 
perioodi.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga. 
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil. Kolmanda isiku 
sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima 
välisaudiitor, keda soovitab ja kellele 
maksab tasu tubakatootja ning kelle on 
komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et liikmesriikide pädevatel 
asutustel, komisjonil ja sõltumatutel 
kolmandatel isikutel on nõutud andmetele
igal ajal veebipõhine juurdepääs. 
Liikmesriigid või komisjon lubavad 
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
sellele teabele, tingimusel et tundlikku 
äriteavet kaitstakse nõuetekohaselt 
kooskõlas asjakohaste riiklike ja liidu 
õigusnormidega. Liikmesriigid tagavad, et 
juurdepääs andmebaasile antakse ainult 
juhul, kui see on vajalik salakaubanduse 
avastamise ja uurimise eesmärgil ning 
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andmebaasis olev teave on kaitstud ja 
seda käideldakse konfidentsiaalselt. 
Andmeid ei või jagada ühegi isiku ega 
organisatsiooniga, kes ei ole kaasatud 
uurimisse või sellele järgnevasse 
menetlusse.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl



AM\935995ET.doc 51/111 PE510.679v02-00

ET

Selgitus

Liikmesriikide kohustus on kontrollida tootjate esitatavaid andmeid.

Muudatusettepanek 360
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga. 
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil. Kolmanda isiku 
sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima 
välisaudiitor, kelle peab ametisse 
nimetama komisjon. Audiitoriga lepingu 
sõlmimise ja andmebaasi teenuste kulud 
kannavad tubakatootjad ja -importijad.
Liikmesriigid tagavad, et andmepanga 
puhul järgitakse läbipaistvuse põhimõtet ja 
et liikmesriikide pädevatel asutustel, 
komisjonil ja sõltumatutel kolmandatel 
isikutel on andmepangale igal ajal 
juurdepääs. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid või komisjon 
anda tootjatele või importijatele 
juurdepääsu kõnealusele teabele, 
tingimusel et tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel 
vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis 
on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole 
võimalik eemaldada, kustutada ja mitte 
mingil viisil varjata või poolitada. Nendes 
liikmesriikides, kus tubakatoodetele 
kantakse maksumärgid ja kus peale 
kantud maksumärgid on kooskõlas 
eespool nimetatud nõuetega, ei ole 
lisaturvaelemendid vajalikud.

Or. en
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Muudatusettepanek 363
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 364
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,
b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,
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c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

Or. nl

Muudatusettepanek 365
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) määratleda lõikes 6 osutatud lepingu 
põhielemendid (näiteks kestus, 
uuendamine, nõutavad 
eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), 
sealhulgas jälgimist ja hindamist 
käsitlevad elemendid,
(b) määratleda tehnilised standardid, 
millega tagatakse, et kordumatute 
identifitseerimistunnuste ja seonduvate 
funktsioonide täitmiseks kasutatavad 
süsteemid on kogu liidus omavahel 
täielikult ühilduvad,
(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine 
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

Or. es

Muudatusettepanek 366
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Komisjoni volitatakse, võttes arvesse 
olemasolevaid tavasid, tehnoloogiat ja 
kaubanduslikku praktilisust ning kiiresti 
liikuvate tarbekaupade jälgimise ja 
jälitamise ülemaailmseid standardeid ning 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
tubaka tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni tubakatoodete 
ebaseadusliku kaubanduse kaotamist 
käsitleva protokolli asjaomaseid nõudeid,
vastu võtma delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 22, et:

Or. en

Muudatusettepanek 367
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes 
viie aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 
osutatud kuupäevale järgnevast 
kuupäevast.

10. Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide peeneks 
lõigatud tubaka suhtes kümne aasta kestel 
alates artikli 25 lõikes 1 osutatud 
kuupäevale järgnevast kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse kaotamist käsitleva protokolli 
artikli 8 lõike 3 kohaselt antakse muudele tubakatoodetele kui sigaretid ja isevalmistatavate 
sigarettide tubakas 10aastane üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 368
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes 
viie aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 
osutatud kuupäevale järgnevast 
kuupäevast.

10. Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes 
kümne aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 
osutatud kuupäevale järgnevast 
kuupäevast.

Or. it

Selgitus

Vt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni artikli 8 lõiget 3 tubakatoode salakaubanduse kaotamise kohta.

Muudatusettepanek 369
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piirakse Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 370
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka
turuleviimise, ilma et see piirakse Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

1. Liikmesriigid võivad keelata
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piirakse Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different Member States because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Muudatusettepanek 371
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad turule viidud 
suitsuvabades tubakatoodetes leiduvate 
toksiliste või kantserogeensete ainete 
maksimaalsed sisaldused. Ained ja 
nõutavad piirnormid on esitatud II a lisas. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keelu 
kõikide suitsuvabade tubakatoodete kvaliteedistandardiga. Kõige vähem ohtlike suitsuvabade 
tubakatoodete keelustamise asemel on selle toimeks kõige ohtlikumate toodete eemaldamine 
turult ning seetõttu on see kooskõlas siseturu tervisehoiueesmärkidega. Käesolev jaotis 
kordab WHO tubakatoodete reguleerimist käsitleva uurimisrühma reguleerivaid soovitusi –
aruanne tubakatoodete reguleerimise teadusliku aluse kohta, WHO Technical Report Series, 
nr 955 (2010).
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Muudatusettepanek 372
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et kohandada esimeses a 
lõigus ja II a lisas viidatud ained ja 
piirnormid, võttes arvesse teaduse 
edusamme ja rahvusvaheliselt kokku 
lepitud standardeid, arvestades 
proportsionaalsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet ning 
eesmärki arendada välja kõrge 
tervisekaitse tasemega siseturg.

Or. en

Selgitus

Komisjoni volitatakse kohandama regulatiivset raamistikku, näiteks lisama raskemetalle või 
teisi kantserogeenseid aineid, kui see on põhjendatud.

Muudatusettepanek 373
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Tubakatoodete väljapanekud müügikohas 
1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil tubakatoodete väljapanekud 
müügikohtades.
2. Tubakatooted on kliendi eest täiesti 
varjatud, välja arvatud tubakatoodete ostu 
või müügi ajal või säilitusüksuse 
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inventuuri, täitmise, personali koolituse 
või säilitusüksuse hooldamise ajal.
3. Lõikes 2 loetletud põhjustel tubakatoote 
nähtaval olek võib kesta üksnes nii kaua, 
kui on vaja nende ülesannete täitmiseks. 
4. Tubakatoodete hinnakiri esitatakse 
standardvormingus.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete 
piiriülese kaugmüügi liidus asuvatele 
tarbijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete
piiriülese kaugmüügi Euroopa Liidus 
asuvatele tarbijatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 376
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
territooriumil asutatud 
jaemüügiettevõtetele piiriülese kaugmüügi 
keelu.
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Or. it

Muudatusettepanek 377
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil tegutsevatel müüjatel 
liituda piiriülese müügiga Euroopa Liidus 
asuvatele tarbijatele.

Or. cs

Selgitus

Laste ja noorte kaitsmisel suitsetamise tagajärgede eest kuulub spetsialistide arvates 
ennetavate meetmete hulka ka noortele tubakatoodete müümise keelu põhjalik järelevalve. 

Muudatusettepanek 378
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad sellistele 
jaemüügiettevõtetele, kellel on kavas 
pakkuda liidus asuvatele tarbijatele 

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

tarbijatele. 

Or. pl

Selgitus

Internetimüügi lubamine, vaatamata teoreetilisele nõudele, et olemas peab olema ostja 
vanuse kontrollimise süsteem, ei ole kooskõlas komisjoni eesmärkidega ehk eesmärgiga 
piirata laste ja noorte juurdepääsu tubakatoodetele. Sellist süsteemi on lihtne petta ja see ei 
ole võimalikele noortele ostjatele takistuseks.

Muudatusettepanek 379
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtja nimi või ärinimi ning 
tegevuskoha alaline aadress, kust 
tubakatooteid tarnitakse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 380
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtja nimi või ärinimi ning 
tegevuskoha alaline aadress, kust 
tubakatooteid tarnitakse;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 381
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtja nimi või ärinimi ning 
tegevuskoha alaline aadress, kust 
tubakatooteid tarnitakse;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 382
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtja nimi või ärinimi ning 
tegevuskoha alaline aadress, kust 
tubakatooteid tarnitakse;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 383
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuupäev, millal hakatakse 
avalikkusele infoühiskonna teenuste 
kaudu pakkuma tubakatoodete piiriülest 
kaugmüüki;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 384
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuupäev, millal hakatakse 
avalikkusele infoühiskonna teenuste 
kaudu pakkuma tubakatoodete piiriülest 
kaugmüüki;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 385
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuupäev, millal hakatakse 
avalikkusele infoühiskonna teenuste 
kaudu pakkuma tubakatoodete piiriülest 
kaugmüüki;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 386
Adam Bielan
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuupäev, millal hakatakse 
avalikkusele infoühiskonna teenuste 
kaudu pakkuma tubakatoodete piiriülest 
kaugmüüki;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 387
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sel eesmärgil kasutatav veebisait või 
veebisaidid ja kogu kõnealuse veebisaidi 
tuvastamiseks vajalik teave.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 388
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sel eesmärgil kasutatav veebisait või 
veebisaidid ja kogu kõnealuse veebisaidi 
tuvastamiseks vajalik teave.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 389
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sel eesmärgil kasutatav veebisait või 
veebisaidid ja kogu kõnealuse veebisaidi 
tuvastamiseks vajalik teave.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 390
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sel eesmärgil kasutatav veebisait või 
veebisaidid ja kogu kõnealuse veebisaidi 
tuvastamiseks vajalik teave.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 391
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid keelustavad oma 
territooriumil tubakatoodete tasuta 
jagamise või soodushinnaga turustamise 
ning uue ja kinni pitseeritud 
tubakatoodete pakendi mis tahes kanalite 
kaudu vahetamise lahtise pakendi vastu.

Or. it
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Selgitus

Sellised võtted nagu sigaretipakkide tasuta jagamine või vahetamine reklaami eesmärgil 
avalikes kohtades on suunatud noortele ja on seega lubamatud.

Muudatusettepanek 392
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 393
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 394
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 395
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs
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Muudatusettepanek 396
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 397
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 398
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 399
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 400
Olga Sehnalová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 401
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 402
Preslav Borissov
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaugmüügiga tegeleval 
jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 
sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 
Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele 
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 403
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaugmüügiga tegeleval 
jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 
sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 
Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele 
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 404
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaugmüügiga tegeleval 
jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 
sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 
Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele 
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 405
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaugmüügiga tegeleval 
jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 
sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 
Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele 
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 406
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaugmüügiga tegeleval 
jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 
sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 
Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 407
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 408
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 409
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 410
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 411
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 412
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uudsetest tubakatoodetest teatamine Uudsetest ja uutest võimalikest 
vähekahjulikest tubakatoodetest teatamine

Or. pt

Muudatusettepanek 413
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uudsetest tubakatoodetest teatamine Uudsetest tubakatoodetest teatamine ja 
väheohtlike tubakatoodete 
turustamiseelne luba

Or. it

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 2 lõike 1 punkti 36a kohta tehtud 
muudatusettepanekutega. Kui ametiasutused on teaduslikult tõestanud, et teatud uue 
põlvkonna tubakatoodetel on kahju vähendavad omadused, tuleks ette näha tõhusad 
eeskirjad, mis sätestaksid võimaluse anda tarbijale õiget teavet. Muidu takistaks see 
investeeringuid teadusesse, nende toodete tootmise ja turustamise arendamisse, 
innovatsiooni, mis on ette nähtud selleks, et pakkuda traditsioonilise tubaka tarbijatele vähem 
kahjulikku alternatiivi.

Muudatusettepanek 414
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad teatavad liikmesriigi 
pädevatele asutustele kõikidest uudsetest 
tubakatoodetest, mida neil on kavas 

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

asjaomases liikmesriigis turule viia, ja mis 
võiksid sõltumatute ja kontrollitavate 
teaduslike andmete põhjal tõestada 
märkimisväärselt väiksemat kahjulikkust 
võrreldes klassikaliste tubakatoodetega. 
Teade tuleb edastada elektrooniliselt kuus 
kuud enne kavandatavat turuleviimist ja 
sellele tuleb lisada üksikasjalik asjaomase 
toote kirjeldus ja artikli 5 kohane teave 
koostisosade ning eralduvate ainete kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 415
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 416
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kättesaadavad teaduslikud uuringud 
toote mürgisuse, sõltuvusttekitava toime ja 
atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse 
koostisosi ja eralduvaid aineid;

(a) kättesaadavad teaduslikud uuringud 
toote mürgisuse, mõju kohta passiivsele 
suitsetamisele, sõltuvusttekitava toime ja 
atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse 
koostisosi ja eralduvaid aineid;

Or. cs

Muudatusettepanek 417
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
tubakatoodete tootjad ja importijad 
jagaksid liikmesriikide vastavate 
asutustega lõike 1 punktis a nõutud teavet 
kujul, mille sisu ja järeldusi on 
kontrollinud sõltumatud teadlased.

Or. cs

Muudatusettepanek 418
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

väheohtlike tubakatoodete turuleviimiseks 
võtta kasutusele lubade andmise süsteemi 
ja võtta proportsionaalset tasu.

Liikmesriikidel on õigus kehtestada 
väheohtlike toodete suhtes erinorme 
tarbija teavitamise, tootepakendi ja -
märgistuse, koostisosade ja eralduvate 
ainete kohta, nagu ka tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmise 
meetodite kohta. Liikmesriigid teavitavad 
nendest normidest komisjoni.

Or. it

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 2 lõike 1 punkti 36a kohta tehtud 
muudatusettepanekutega. Kui ametiasutused on teaduslikult tõestanud, et teatud uue 
põlvkonna tubakatoodetel on kahju vähendavad omadused, tuleks ette näha tõhusad 
eeskirjad, mis sätestaksid võimaluse anda tarbijale õiget teavet. Muidu takistaks see 
investeeringuid teadusesse, nende toodete tootmise ja turustamise arendamisse, 
innovatsiooni, mis on ette nähtud selleks, et pakkuda traditsioonilise tubaka tarbijatele vähem 
kahjulikku alternatiivi.

Muudatusettepanek 419
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turuleviidavad uudsed tubakatooted 
peavad vastama käesolevas direktiivis 
kehtestatud nõuetele. Kohaldatavad sätted 
sõltuvad sellest, kas toode kuulub artikli 2 
lõikes 29 esitatud suitsuvaba tubakatoote 
määratluse alla või artikli 2 lõikes 33 
esitatud suitsetatava tubaka alla.

3. Turuleviidavad uudsed ja väheohtlikud
tubakatooted peavad vastama käesolevas 
direktiivis kehtestatud nõuetele.
Väheohtlike tubakatoodete suhtes on 
lubatud liikmesriikidepoolsed 
kõrvalekalded lõike 2 alusel. 
Kohaldatavad sätted sõltuvad sellest, kas 
toode kuulub artikli 2 lõikes 29 esitatud 
suitsuvaba tubakatoote määratluse alla või 
artikli 2 lõikes 33 esitatud suitsetatava 
tubaka alla.

Or. it
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Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 2 lõike 1 punkti 36a kohta tehtud 
muudatusettepanekutega. Kui ametiasutused on teaduslikult tõestanud, et teatud uue 
põlvkonna tubakatoodetel on kahju vähendavad omadused, tuleks ette näha tõhusad 
eeskirjad, mis sätestaksid võimaluse anda tarbijale õiget teavet. Muidu takistaks see 
investeeringuid teadusesse, nende toodete tootmise ja turustamise arendamisse, 
innovatsiooni, mis on ette nähtud selleks, et pakkuda traditsioonilise tubaka tarbijatele vähem 
kahjulikku alternatiivi.

Muudatusettepanek 420
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab sõltumatute, 
usaldusväärsete ja kontrollitavate 
teaduslike ja tehniliste andmete põhjal 
kahe aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest ja vastavalt 
artiklile 22 vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kehtestatakse klassikalistest 
tubakatoodetest märkimisväärselt 
väiksemat kahjulikkust tõendada võivate 
uute tubakatoodete hindamise, 
pakendamise, märgistamise, koostise, 
turuleviimise, tarbijainfo, esitluse ja 
müügi eeskirjad. 

Or. fr

Muudatusettepanek 421
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib 
turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ 

1. Nikotiinisisaldusega tooteid, mille kohta 
teatatakse, et need on ette nähtud inimeste 
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kohaselt antud loa alusel, on järgmised: haiguste raviks või nende ärahoidmiseks, 
muul viisil kui lõikes 3 kirjeldatud sõnumi 
kaudu, võib turule viia ainult direktiivi 
2001/83/EÜ kohaselt antud loa alusel.

Or. en

Selgitus

See muudab ravimite müügiloa kohustuslikuks juhul, kui tervisealane väide esitatakse, 
kasutades rangelt ravimidirektiivis sätestatud määratlust: „mis on ette nähtud inimeste 
haiguste raviks või nende ärahoidmiseks” – tsitaat ravimidirektiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
punkti 2 esimeses lõigus esitatud ravimi määratluse teisest osast.

Muudatusettepanek 422
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib 
turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ 
kohaselt antud loa alusel, on järgmised:

1. Inimestele ette nähtud 
meditsiiniotstarbelisi nikotiinisisaldusega 
tooteid võib turule viia ainult direktiivi 
2001/83/EÜ kohaselt antud loa alusel.

Or. en

Selgitus

Kuna on olemas mittemeditsiinilisi nikotiinisisaldusega tooteid, mis on ette nähtud 
suitsetamise alternatiivina, oleks kohatu ja ebaproportsionaalne kohaldada farmaatsiatoodete 
regulatsiooni kõikide nikotiinisisaldusega toodete suhtes.

Muudatusettepanek 423
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib 
turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ 

1. Nikotiinisisaldusega tooted võib turule 
lasta ainult direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt 
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kohaselt antud loa alusel, on järgmised: antud loa alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 424
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt loa saanud 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes.

Or. en

Selgitus

Tehakse selgeks, et direktiivi sätted ei kehti ka ravimitena reguleeritavate nikotiinisisaldusega 
toodete kohta.

Muudatusettepanek 425
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Nikotiinisisaldusega tooted, mille 
suhtes ei kohaldata lõiget 1, võib turule 
viia juhul, kui need on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Tagatakse, et tubakatoodete direktiiv kehtib kõigi teiste nikotiinisisaldusega toodete suhtes, ja 
piiratakse ravimidirektiivi kohaldamist nendele müüjatele, kes esitavad tervisealaseid väiteid, 
mis on kooskõlas ravimidirektiivi määratlusega. See välistab, et liikmesriigid klassifitseerivad 
nikotiinisisaldusega tooteid ravimitena direktiivi 2001/82/EÜ artikli 1 punkti 2 teise lõigu 
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alusel – „funktsionaalne” määratlus põhineb füsioloogilistel muutustel – käsitlusviis, mida on 
Euroopa kohtutes korduvalt ümber lükatud ja mis kindlasti ei kehti peamise 
nikotiinisisaldusega toote, sigarettide puhul.

Muudatusettepanek 426
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid tagavad, et 
nikotiinisisaldusega tooted vastavad liidu 
kehtivatele tarbijakaitse, ohutust 
käsitlevatele ja muudele asjaomastele 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kohaldama kehtivaid tarbijakaitse ja ohutusalaseid õigusakte 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes.

Muudatusettepanek 427
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Hiljemalt 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist esitab iga liikmesriik 
komisjonile aruande II b lisas sätestatud 
õigusaktide rakendamiseks ja 
jõustamiseks võetud meetmete kohta 
seoses nikotiinisisaldusega toodetega ning 
nende meetmete tõhususe kohta.

Or. en
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Selgitus

Aruandlusnõue tähendab, et tarvitusele võetakse süstemaatilisem meetod ja esitatakse 
andmed komisjoni tulevase läbivaatamise jaoks.

Muudatusettepanek 428
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Nikotiinisisaldusega tooted, mille 
suhtes ei kohaldata lõiget 1, võib turule 
viia juhul, kui need on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Kuna on olemas mittemeditsiinilisi nikotiinisisaldusega tooteid, mis on ette nähtud 
suitsetamise alternatiivina, oleks kohatu ja ebaproportsionaalne kohaldada farmaatsiatoodete 
regulatsiooni kõikide nikotiinisisaldusega toodete suhtes. Neid tooteid peaks reguleeritama 
tubakatoodetena, sealhulgas piirangud ja turustamiseelne läbivaatamine.

Muudatusettepanek 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Liikmesriigid kehtestavad avalikes 
kohtades tubakatoodete tarbimise keelu.

Or. pl

Muudatusettepanek 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g. Liikmesriigid kehtestavad 
tubakatoodete kättesaadavuse vanuse 
alampiiri.

Or. pl

Selgitus

Vastavalt käesoleva direktiivi eesmärgile on vaja kehtestada minimaalne vanus, alates millest 
on isikul õigus tubakat ja nikotiini sisaldavaid tooteid osta.

Muudatusettepanek 431
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tooted, mille nikotiinisisaldus on üle 2 
mg ühiku kohta,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Künnisel ei ole mõtet, kuna tooteid, mis on sellest üle või jäävad sellest allapoole, tuleb siiski 
nõuetekohaselt reguleerida: eristus selle vahel, kas kohaldatakse ravimeid või tarbijaid 
käsitlevaid õigusakte, sõltub sellest, kas esitatakse ravi hõlmav tervisealane väide, mitte 
suvalisest künnisest.

Muudatusettepanek 432
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tooted, mille nikotiinisisaldus on üle 2 
mg ühiku kohta,

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 433
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tooted, mille nikotiinikontsentratsioon 
on üle 4 mg/ml,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 434
Nora Berra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tooted, mille nikotiinikontsentratsioon 
on üle 4 mg/ml,

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 435
Christian Engström

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



PE510.679v02-00 88/111 AM\935995ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tooted, mille eesmärgipärase 
kasutamise tulemusel on nikotiini 
kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas 
keskmiselt üle 4 ng/ml.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 436
Nora Berra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tooted, mille eesmärgipärase 
kasutamise tulemusel on nikotiini 
kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas 
keskmiselt üle 4 ng/ml.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 437
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid, 
mis on antud nikotiinisisaldusega 
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 438
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid, 
mis on antud nikotiinisisaldusega 
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 439
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid,
mis on antud nikotiinisisaldusega
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.

2. Komisjon viib 1. aprilliks 2017 läbi 
uuringu nikotiinisisaldusega toodete 
kohta, konsulteerides asjaomaste 
sidusrühmade ja liikmesriikidega.
Uuringus kaalutakse, kas 
nikotiinisisaldusega toodete jaoks on vaja 
eraldi õigusakti.

Or. en

Selgitus

Nikotiinisisaldusega tooted on potentsiaalselt väga suur turg ja sigarettide alternatiivina 
rahvatervise seisukohast suure tähtsusega. On tähtis, et õigusakt koostatakse hoolikalt ja et 
see on õiguslikult tugev, mitte liigselt koormav või liiga üldine eesmärgiga hõlmata toodetest 
lähtuvad mis tahes eririskid.
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Muudatusettepanek 440
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sellise nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud 
piirmäärasid, peab olema kantud 
järgmine terviseohu hoiatus:

välja jäetud

„See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.”

Or. fr

Muudatusettepanek 441
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud piirmäärasid, 
peab olema kantud järgmine terviseohu 
hoiatus:

Artiklites 5, 6 ja 12 sätestatu kohaselt 
peab olema sellise nikotiinisisaldusega 
toote igale tarbijapakendile ja 
välispakendile, mis jäävad alla lõikes 1 
sätestatud piirmäärasid, kantud järgmine 
terviseohu hoiatus:

Or. en

Muudatusettepanek 442
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise nikotiinisisaldusega toote igale Ilma et see mõjutaks kõnealuse direktiivi 
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tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud piirmäärasid, 
peab olema kantud järgmine terviseohu 
hoiatus:

artikleid 5, 6 ja 12, peab sellise
nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud piirmäärasid, 
olema kantud järgmine terviseohu hoiatus: 

Or. el

Selgitus

Nikotiinisisaldusega toodete puhul tuleb samuti rakendada tarbijate osas samaväärset 
kaitsemeedet ning artiklite 6 ja 12 sätteid, sest need tooted tekitavad sõltuvust, on tugevate 
lõhnaainetega aromatiseeritud ja neid müüakse laialdaselt veebis ja lepingulisel turul. 
Eeltoodud põhjustel on eriti tõenäoline, et sõltuvust tekitavate ainete kasutamine köidab 
eelkõige nooremaid vanuserühmi.

Muudatusettepanek 443
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.

See toode sisaldab nikotiini ja kahjustab
sinu tervist.

Or. el

Muudatusettepanek 444
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.

See toode sisaldab nikotiini ja kahjustab
sinu tervist.

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. fr

Muudatusettepanek 446
Nora Berra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) trükitud tarbijapakendi ja iga 
välispakendi kahele kõige suuremale 
pinnale,

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 447
Nora Berra

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

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 448
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 449
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 

välja jäetud
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terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

Or. fr

Muudatusettepanek 450
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
terviseohu hoiatuste sõnastust vastavalt 
teaduse ja turu arengule ja määrata 
kindlaks käesolevas artiklis määratletud 
terviseohu hoiatuste paigutus, vorm,
kujundus ja küljendus, sealhulgas kirjatüüp 
ja tausta värvus. 

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
terviseohu hoiatuste sõnastust vastavalt 
teaduse ja turu arengule ja määrata 
kindlaks käesolevas artiklis määratletud 
terviseohu hoiatuste paigutus, kujundus ja 
küljendus, sealhulgas kirjatüüp ja tausta 
värvus. 

Or. pl

Muudatusettepanek 451
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„See toode võib kahjustada sinu tervist.” „See tubakatoode võib kahjustada sinu 
tervist ja tekitab sõltuvust.” 

.

Or. el

Selgitus

Taimsed tooted peaksid samuti kuuluma tubakatoodete hulka ja neile peaksid kehtima samad 
õigusnormid. 
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Muudatusettepanek 452
Sylvana Rapti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„See toode võib kahjustada sinu tervist.” „See toode võib kahjustada sinu tervist ja 
tekitab sõltuvust.”

Or. en

Muudatusettepanek 453
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 454
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes välja jäetud



PE510.679v02-00 96/111 AM\935995ET.doc

ET

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

Or. nl

Muudatusettepanek 455
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 456
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 457
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 458
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 459
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 460
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 
ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 
4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 lõigetes 2 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 4 lõigetes 3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 
9 ja 10, artikli 8 lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3, artikli 
13 lõigetes 3 ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja 
artikli 18 lõigetes 2 ja 5 osutatud volituse 



AM\935995ET.doc 99/111 PE510.679v02-00

ET

ja 5 osutatud volituse igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatid volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta mis tahes juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse selles otsuses 
nimetatid volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta mis tahes juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 462
Lara Comi

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 463
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 464
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 465
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 466
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 467
Lara Comi

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 468
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

 Muudatusettepanek 469
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruande koostamisel abistavad komisjoni 
teaduse ja tehnika valdkonna eksperdid, et 
kogu vajalik teave oleks kättesaadav.

Aruande koostamisel abistavad komisjoni 
liikmesriikide teaduse ja tehnika valdkonna 
eksperdid, et kogu vajalik teave oleks 
kättesaadav.
.

Or. el

Muudatusettepanek 470
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust säilitada või vastu 
võtta – kooskõlas aluslepinguga –
rangemaid eeskirju, mida nad peavad 
vajalikuks rahvatervise kaitsmiseks, seoses 
tubakatoodete tootmise, impordi, müügi ja 
tarbimisega seni, kuni sellised eeskirjad 
jäävad välja käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast.
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kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole 
selle aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 472
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 473
Adam Bielan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema uute õigusaktide rakendamiseks rohkem aega.

Muudatusettepanek 474
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tubakatooteid, (a) sigarette ja isevalmistatavaid sigarette;

Or. en
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Muudatusettepanek 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 476
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) nikotiinisisaldusega tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 477
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada viia turule 
muid tubakatooteid kui sigaretid ja 
isevalmistatavad sigaretid, mis ei ole 
kooskõlas käesoleva direktiiviga, kuni 
(Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 42 months).

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 2001/37/EÜ põhjenduse 18 kohaselt tuleks anda piisavalt pikad üleminekuajad, et 
tootmises saaksid toimuda vajalikud muudatused ja oleks võimalik realiseerida varud, eeskätt 
seoses muude toodetega kui sigaretid.

Muudatusettepanek 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2001/37/EÜ põhjendusele 18 tuleb ette näha piisavalt pikad 
üleminekuajad, et võimaldada teha tootmises ja ladustamisel vajalikke muudatusi. 
Liikmesriikidele on vaja anda kohandumiseks rohkem aega, kuna mõningaid liikmesriike ja 
ettevõtteid, antud juhul eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid ja 
põllumajandusettevõtjaid, mõjutab käesolev direktiiv rohkem kui teisi.

Muudatusettepanek 479
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus ei jõustu.

Or. nl

Muudatusettepanek 480
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Käesolev tabel kordab WHO tubakatoodete toksilisust käsitleva uurimisrühma reguleerivaid 
soovitusi – aruanne tubakatoodete reguleerimise teadusliku aluse kohta, WHO Technical 
Report Series, nr 955 (2010).

Muudatusettepanek 481
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II b lisa
Nikotiinisisaldusega toodete suhtes 
kohaldatavad ELi õigusaktid
Üldine ohutus:
direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse 
kohta, eeskätt seoses ohtlike toodete 
kiirhoiatus- ja teabevahetussüsteemiga 
(RAPEX).
Pakendamine ja märgistamine:
ohtlike ainete direktiiv 67/548/EMÜ,
ohtlike valmististe direktiiv 99/45/EÜ,
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ainete ja segude klassifitseerimine, 
märgistamine ja pakendamine – CLP-
määrus 1272/2008, kehtib alates 
2015. aastast.
Kemikaaliohutus:
kemikaalide registreerimine, hindamine, 
autoriseerimine ja piiramine –
kemikaalimäärus REACH (EÜ) 
1907/2006.
Elektriline ohutus:
madalpingedirektiiv 2006/95/EÜ,
elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 
2004/108/EÜ,
direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike 
ainete kasutamise piiramise kohta (kui on 
asjakohane),
direktiiv 2012/19/EL elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
(elektroonikaromude) kohta,
patareide ja akude direktiiv 2006/66/EÜ.
Kaal ja mõõdud:
teatavate toodete massi või mahu järgi 
pakendamine – direktiiv 76/211/EMÜ, 
direktiiv 2007/45/EÜ, millega 
kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides 
olevate toodete nimikoguste kohta.
Kaubandustava:
kaugmüügi direktiiv 97/7/EÜ,
direktiiv 2000/31/EÜ elektroonilise 
kaubanduse kohta,
direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva 
reklaami kohta,
direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb 
ebaausaid kaubandustavasid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kohaldama olemasolevaid tarbijakaitse ja ohutusalaseid õigusakte 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes. Nõue tähendab, et tarvitusele võetakse süstemaatilisem 
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meetod ja kujundatakse alus komisjoni läbivaatamise jaoks, mis peab olema lõppenud 
2017. aasta aprilliks.


