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LÜHISELGITUS

Tubakatoodete direktiiv (2001/37/EÜ) võeti vastu 2001. aastal ning selle eesmärk on 
reguleerida sigarette ja muid tubakatooteid ning aidata kaasa suitsetajate hulga vähenemisele 
Euroopa Liidus. Peamised reguleeritavad alad on terviseohu hoiatused, meetmed, mis 
käsitlevad tubakatoodete koostisosi ja kirjeldusi, sigarettide maksimaalset tõrva-, nikotiini- ja 
süsinikmonooksiidisisaldust. Kõnealuse direktiivi vastuvõtmisest möödunud kümne aasta 
jooksul teaduses ja turul toimunud areng nõuab siiski selle ajakohastamist. Arvestades selle 
direktiivi liikmesriikides rakendamise eri tasemeid, on ülimalt oluline direktiivi ajakohastada, 
et tagada siseturu tõrgeteta toimimine.

Raportöör tunneb heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle ja toetab selle üldisi eesmärke, 
st liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist sellistes valdkondades nagu 
märgistamine ja pakendamine, koostisosad jne, et lihtsustada tubaka ja tubakatoodete siseturu 
toimimist, lähtudes kõrgetasemelisest tervisekaitsest.

Raportöör toetab seepärast pakendamise ühtlustamist siseturul, sest liikmesriigid ei saa hetkel 
kohandada oma õigusakte tulemuslikult uute arengutega. Sestap tuleks kehtiva direktiiviga 
võrreldes näha ette suuremad terviseohu hoiatused.

Raportöör toetab küll komisjoni ettepaneku ühte eesmärki, milleks on tervisekaitse tagamine, 
kuid ta esildab mõningaid muudatusettepanekuid, et parandada siseturu toimimist. Raportöör 
võttis kasutusele termini „vajalik lisaaine” ning täpsustas sätet, mis käsitleb selliste lisaainete 
kasutamise võimalikkust juhul, kui need on tootmiseks vajalikud. Sellise täpsustuseta ei saaks 
Euroopa tootjad tubakatooteid toota, kui arvestada, et komisjon nägi ette selliste lisaainete 
täieliku keelamise, mis annavad eristavat lõhna või maitset, isegi juhul, kui need ained oleksid 
tootmiseks vajalikud. Lisaks on raportöör arvamusel, et teatavate tubakatoodete koostisosade 
reguleerimisel ei tohiks teha ühtegi erandit. Tubakatoodete ühtse käsitlemise tagamiseks ning 
turu killustumise vältimiseks ei tohiks teatavaid tubakatooteid teistele eelistada.

Puuduvad veenvad tõendid selle kohta, et sigareti läbimõõt, vaatamata teatava läbimõõduga 
sigarettide konkreetsetele reklaamidele, on otsustav tegur noorelt suitsetama hakkamisel. 
Raportöör teeb seetõttu ettepaneku mitte reguleerida sigarettide minimaalseid mõõtmeid. 
Raportöör on arvamusel, et tarbijail peab olema võimalik teha teadlikke valikuid. Seega tuleks 
toode sigarettide mõõtmeist sõltumata pakendada ühtlustatud viisil, ning lisada teksti- ja 
pilthoiatused tubakatoodete kasutamisega kaasnevate negatiivsete mõjude kohta tervisele. 
Raportöör arvab, et sigarettide läbimõõduga seotud piiranguks võetav meede ei ole 
proportsionaalne ning et eesmärki vältida eksiarvamusi on võimalik paremini saavutada 
nõuetekohase teabe esitamise abil, sealhulgas pilt- ja tekstihoiatused pakenditel. 

Kuna 70 % suitsetajatest alustab enne 18. eluaastat, keskendutakse ettepanekus peamiselt 
tubakatoodetele juurdepääsu piiramisele laste ja noorte jaoks. Raportöör on seisukohal, et 
piiriülest tubakatoodete kaugmüüki ei tohi lubada, sest puudub võimalus potentsiaalse ostja 
vanuse tulemuslikuks kontrollimiseks. Seepärast on alati oht, et tubakatoote ostis tegelikult 
alaealine. 

Sellised nikotiinisisaldusega tooted nagu e-sigaretid sisaldavad toksilisi keemilisi aineid ja 
tubakale omaseid osiseid, mille puhul on tekkinud kahtlus, et need on tarbijaile kahjulikud. 
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Lisaks on selle valdkonna analüüs näidanud, et e-sigaretid, mille karbil on märgis, et need ei 
sisalda nikotiini, sisaldavad tegelikkuses seda vähesel määral. Sel põhjusel tuleks kontrollida 
kõiki nikotiinisisaldusega tooteid. Vastasel juhul võiksid tooted, mille 
nikotiinikontsentratsioon on napilt alla kavandatud taset, jõuda turule ilma loata. Nagu 
eelpool mainitud, on oluline mitte ainult nikotiinikontsentratsioon, vaid ka ainete segu.
Tarbijad on andnud märku sellest, et nad kasutavad e-sigarette enamasti suitsetamisest 
loobumiseks, millest võib järeldada, et e-sigarette peetakse ravimiks. Raportöör teeb seepärast 
ettepaneku anda kõigile nikotiinisisaldusega toodetele load vastavalt direktiivile 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (2001/83/EÜ).

Kuna kavandatav direktiiv võib mõjutada mõningaid turge rohkem kui teisi, on raportöör 
arvamusel, et tubakatoodetele, nikotiinisisaldusega toodetele ja taimsetele suitsetatavatele 
toodetele tuleb kehtestada pikem üleminekuperiood.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Liikmesriikidel ja komisjonil on oma 
regulatiivülesannete täitmiseks vaja 
põhjalikku teavet koostisosade ja 
eralduvate ainete kohta, et hinnata 
tubakatoodete atraktiivsust, nende 
sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust ning 
selliste toodete tarbimisega seotud 
terviseriske. Seega tuleks praegu kehtivat 
koostisosadest ja eralduvatest ainetest 
teatamise kohustust muuta rangemaks, 
kuid see ei tohiks kujutada endast 
otstarbetut ja ebaproportsionaalset 
koormust, eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate jaoks. See on 
kooskõlas liidu kohustusega tagada 
inimeste tervise kõrgel tasemel kaitse.

Or. en

Selgitus

Teatamise kohustuse tugevdamine on väga oluline, kuid lisaks ülevaatliku teabe andmisele 
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liikmesriikidele ja komisjonile ei tohiks see tekitada tarbetut koormust ettevõtetele, eelkõige 
VKEdele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõigis liikmesriikides kehtiv ühtne elektrooniline vorm muudab teatamise kohustuse 
lihtsamaks. See peaks olema eelis VKEde jaoks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid 
lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete 
tootmiseks, isegi kui need annavad
toodetele eristavat maitset või lõhna, kuid 
on nende tootmiseks vajalikud. Komisjon 
peaks tagama ühetaolised tingimused 
eristava maitse või lõhna suhtes 
kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse 
tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon 
kasutama sõltumatute töökondade abi.
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks 
põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset 
kohtlemist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 6 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siseturu seisukohast ei tohiks ühte tubakatoodet teisele eelistada.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 12 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada 
ühised eeskirjad teadete edastamise 
süsteemi kohta, et tagada käesoleva 
direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. 
Käesolevas direktiivis kehtestatavat 
tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise 
nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata 
teatamismenetlust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja 
tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki 
on täiendavalt reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. 
aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse 
kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute 
korral), mis asendatakse alates 13. juunist 
2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiviga 
2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

(30) Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
käesoleva direktiiviga. Seepärast tuleks 
tubaka piiriülene kaugmüük keelata.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 16 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. (34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
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novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta42 on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud.
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, 
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 
võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta42 on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud.
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, 
muudaks see õigusliku olukorra selgemaks, 
vähendaks erinevusi siseriiklike 
õigusnormide vahel, tagaks kõikide 
suitsetamisest loobumiseks kasutatavate 
nikotiinisisaldusega toodete võrdse 
kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi asjaomase artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks kehtestada märgistamist 
käsitlevad õigusnormid selliste toodete 
suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 

välja jäetud
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piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi asjaomase artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi asjaomase artikli muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 

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

rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et töötada välja metoodika 
eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks; kehtestada 
mürgisust, sõltuvusttekitavat toimet ja 
atraktiivsust suurendavate koostisosade 
suhtes piirnormid; sätestada terviseohu 
hoiatuste ning märgistusel ja pakendil 
kordumatute identifitseerimistunnuste ja 
turvaelementide kasutamine ning
kehtestada sõltumatute kolmandate 
isikutega sõlmitavate 
andmehalduslepingute põhielemendid.
Seega on eriti tähtis, et komisjon korraldab 
ettevalmistustöö tegemise ajal asjakohase 
arutelu, sh eksperditasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi asjaomase artikli 3 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tubakatoodete piiriülest kaugmüüki; (d) tubakatoodete piiriülese kaugmüügi 
keelamine;
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 16 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „vajalik lisaaine” – koostisosa, mis 
on tubakatoodete tootmiseks vältimatu;

Or. en

Selgitus

Kavandatava direktiivi artikli 6 täpsustamiseks on vajalik esitada mõiste „vajalik lisaaine” 
määratlus.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 16 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) „turuleviimine” – liidus toodete
tarnimine turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks, tasu eest või tasuta, 
sealhulgas kaugmüügi teel,

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 16 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõikega 1 kehtestatakse liikmesriikides turuleviidavate või toodetavate sigarettide 
maksimaalsed sisaldused, mis mõjutab otseselt kavandatava direktiivi reguleerimisala. 
Seepärast tuleks maksimaalseid sisaldusi käsitada seadusandliku akti oluliste osadena ning 
selliste osade muutmine peaks toimuma seadusandliku tavamenetluse korras.

Muudatusettepanek 16

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

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

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

Or. en

Selgitus

Kavandatava direktiivi raames tuleks lubada kõigi selliste lisaainete kasutamine, mis on 
tubakatoodete tootmiseks vältimatud. Seepärast tuleks seda tekstis selgelt kajastada.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lisaeeskirjade väljatöötamine ja kehtestamine peaks toimuma delegeeritud aktide, mitte 
rakendusaktidega. Rakendusakte tuleks kasutada juhtudel, kui eesmärgiks on juba kehtestatud 
eeskirjade rakendamine.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine, 
mis ei ole vajalik, või lisaainete 
kombinatsioon annab eristava maitse või 
lõhna peamiselt siis, kui selle sisaldus või 
kontsentratsioon ületab teatavat taset, 
volitatakse komisjoni vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada selliste eristavat maitset 
või lõhna andvate lisaainete või nende 
kombinatsioonide suhtes piirnormid.

Or. en

Selgitus

Kavandatava direktiivi raames tuleks lubada kõigi selliste lisaainete kasutamine, mis on 
tubakatoodete tootmiseks vältimatud. Seepärast tuleks seda tekstis selgelt kajastada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tubakatoodete ühtse käsitlemise tagamiseks ning turu killustumise vältimiseks tuleks erand 
välja jätta.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Terviklikule graafilisele esitusele ja nähtavusele viidatakse juba põhjenduses 23 ning seega ei 
ole selle eesmärgi kordamine artiklis vajalik.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 8 lõikes 3 on juba kindlaks määratud, et sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja lisateave 
trükkida tarbijapakendite külgpindadele ning isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendite 
puhul tuleb lisateave trükkida pinnale, mis tuleb nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Ka terviseohu hoiatuste vorm on kindlaks määratud artiklis 9. Seepärast ei ole asjakohane 
määrata terviseohu hoiatuste paigutust ja vormi kindlaks delegeeritud aktidega.
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need aspektid on juba artikli 9 lõikes 3 kindlaks määratud, seega on säte korduv.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada lõike 1 punktis a osutatud 
pildikogu ning seda vastavalt teaduse ja 
turu arengule kohandada;

(b) kehtestada hiljemalt ...* ja lõike 1 
punktis a osutatud pildikogu ning seda
hiljem vajaduse korral vastavalt teaduse ja 
turu arengule kohandada;

__________________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni jaoks tuleb määrata kindlaks tähtaeg pildikogu kehtestamiseks, et näha ette artikli 
9 asjakohane rakendamine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõikes 1 on juba määratletud, et terviseohu üldhoiatused peavad asetsema 
tarbijapakendi ja iga välispakendi ülemises servas. Lisaks on artikli 9 lõikes 1 kindlaks 
määratud ka proportsioonid ja vorm. Seega ei ole asjakohane määrata vormi, paigutust ja 
proportsioone kindlaks delegeeritud aktidega.

Muudatusettepanek 25

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. en

Selgitus

Artikli 7 lõikes 3 kehtestatakse üldsätted, et tagada terviseohu hoiatuste graafiline esitus ja 
nähtavus, ning seega sisaldab see seadusandliku õigusakti olulisi elemente, millest erandi 
tegemist tuleks täpsustada seadusandlikus õigusaktis.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 

välja jäetud
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õigusakte, et tühistada lõikes 1 sätestatud 
vabastus, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

Or. en

Selgitus

Uute kohustuste kehtestamine seoses asjaomaste tubakatoodete mõjutab artiklite 8–10 
reguleerimisala; seepärast peaks see kuuluma kaasseadusandjate pädevusse ning selle suhtes 
tuleks kohaldada seadusandlikku tavamenetlust.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tubakatoode võib kahjustada sinu 
tervist ja tekitab sõltuvust.

See tubakatoode kahjustab sinu tervist ja 
tekitab sõltuvust.

Or. en

Selgitus

Toode kas on tervisele kahjulik või ei ole tervisele kahjulik. Hoiatus toote kahjulikkuse kohta 
peab olema selge.

Muudatusettepanek 28

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.
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Or. en

Selgitus

Alla 7,5mm läbimõõduga sigarettide ja suitsetamisega alustamise vahel puudub otsene seos. 
Asi ei ole mitte läbimõõdus, vaid sümbolites, kujutistes, tekstis jmt, st toote eksitavas esituses, 
mis põhjustab väärusku toote teatavasse positiivsesse mõjusse. Nõukogu direktiivis 
2011/64/EL määratletakse sigaretti selle pikkuse, mitte läbimõõdu järgi.

Muudatusettepanek 29

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

Or. en

Selgitus

Pakendite servadega seostuva ebakindluse kaotamiseks tuleks näha ette konkreetne viide 
serva liigile.

Muudatusettepanek 30

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 

välja jäetud
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vaja terviseohu hoiatuste täielik nähtavus 
ja terviklikkuse tagamiseks enne 
tarbijapakendi esimest avamist, avamise 
ajal ja korduval sulgemisel.

Or. en

Selgitus

Kuju ja suuruse on seadusandlikus aktis selgelt ette nähtud (risttahukakujuline pakend, 75% 
hoiatus ees ja taga, kõrgus, laius jne). Edasipüüdlikum samm oleks täielik ühtlustamine, mis 
on otsus, mida peaks tegema seadusandja.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sigarettide tarbijapakendi kuju ja isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakendi vorm 
on ette nähtud kavandatava direktiivi artikli 13 lõikes 1. Seega peaks muude tubakatoodete 
kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakendi kohustusliku kuju 
kehtestamine toimuma samuti seadusandliku tavamenetluse korras.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22 hiljemalt ...*, et:

__________________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni jaoks tuleb kehtestada tähtaeg lepinguliste ja tehniliste standardite oluliste 
elementide määratlemiseks seoses kordumatute identifitseerimistunnuste ja turvaelementide 
kasutamisega, et näha ette artikli 14 nõuetekohane rakendamine.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja selle võimalik roteerumine
ning neid kohandada vastavalt teaduse, 
turu ja tehnika arengule.

(c) määratleda turvaelemendi tehnilised 
standardid ja nende võimalik roteerumine.

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandamine seoses kavandatava direktiivi artikli 14 lõike 9 sissejuhatava osa kohta 
esildatava muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada turvaelemendi tehnilisi 
standardeid vastavalt teaduse, turu ja 
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tehnika arengule.

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandamine seoses kavandatava direktiivi artikli 14 lõike 9 sissejuhatava osa kohta 
esildatava muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II jaotis – peatükk 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas

Suitsuvabad tubakatooted

Or. en

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas kuulub suitsuvabade tubakatoodete 
kategooriasse, seepärast tuleks selle kahe termini vahelise seoses kajastamiseks muuta 
vastavalt peatüki pealkirja.

Muudatusettepanek 36

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 

1. Liikmesriigid keelavad tubakatoodete 
piiriülese kaugmüügi liidus asuvatele 
tarbijatele.
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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:

Or. en

Selgitus

Üks kavandatava direktiivi eesmärk on piirata tubakatoodetele juurdepääsu laste ja noorte 
jaoks. Internetimüügi lubamine ei aita seda eesmärki saavutada.

Muudatusettepanek 37

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 38

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. en
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Muudatusettepanek 39

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 40

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 41

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 

välja jäetud
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kontrollimise eest ja samuti selle eest, et 
tarbijani jõudvad tubakatooted vastavad 
käesoleva direktiivi kohaselt 
sihtliikmesriigis vastuvõetud siseriiklikele 
õigusnormidele.

Or. en

Muudatusettepanek 42

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 43

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 

välja jäetud
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jaemüügiettevõte on osa tubakatoote 
tootja ettevõttest.

Or. en

Muudatusettepanek 44

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. Nikotiinisisaldusega tooted võib turule 
lasta ainult direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt 
antud loa alusel.

Or. en

Selgitus

Analüüside kohaselt sisaldavad e-sigaretid kemikaale ja osiseid, mis ohustavad tarbijaid. Sel 
põhjusel tuleks kontrollida kõiki nikotiinisisaldusega tooteid. Vastasel juhul võiksid tooted, 
mille nikotiinikontsentratsioon on napilt alla kavandatud taset, jõuda turule ilma loata. 
Oluline on mitte ainult nikotiinikontsentratsioon, vaid ka ainete segu. Tarbijad on andnud 
märku sellest, et nad kasutavad e-sigarette enamasti suitsetamisest loobumiseks, kuna need 
on ravimid, ja seepärast tuleks neile anda luba direktiivi 2001/83/EÜ alusel.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
nikotiinisisaldusega tooteid ei müüda 
isikutele, kes ei ole jõudnud tubakatoodete 
ostmiseks nõutavasse ikka.

Or. en
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Muudatusettepanek 46

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

Muudatusettepanek 47

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 48

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. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2
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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. en

Muudatusettepanek 50

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. en

Muudatusettepanek 51

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,
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(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. en

Muudatusettepanek 52

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. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 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 + 36 months]:

Or. en
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Selgitus

Oluline on anda liikmesriikidele muutustega kohandumiseks rohkem aega, sest mõningaid 
liikmesriike, ja seega ka ettevõtjaid, eriti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning 
põllumajandusettevõtjaid, mõjutab käesolev direktiiv rohkem kui teisi.

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) nikotiinisisaldusega tooteid;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatava direktiivi artikli 18 muudatusettepanekuga.



PE508.048v01-00 32/32 PA\931507ET.doc

ET

LISA – SEISUKOHAD ESITANUD SIDUSRÜHMADE LOETELU1

Organisatsioon

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Loetelu ei ole ammendav.


