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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 
intellektuaalomandiga 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. Ohtlike või 
potentsiaalselt ohtlike koostisosade 
nimekirja kohustuslik kehtestamine 
võimaldab tagada üldsuse jaoks suurema 
läbipaistvuse seoses tubakatoodete 
kahjulikkuse ja koostisega ning samas 
tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse 
tubakatoodete tootjate 
intellektuaalomandiga seotud õigust ja 
muid õigusi ning täidetakse liidu 
rahvusvahelisi kohustusi, mis on 
sätestatud WTO lepingutes, WTO 
tehniliste kaubandustõkete lepingu sätetes 
ja intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tubakatooted) või traditsioonilise, näiteks 
mentooli maitse ja lõhnaga tooted, sest 
need võivad teha suitsetama hakkamise 
lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 

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

teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. Tingimata on vajalik 
viia eelnevalt läbi sõltumatu uuring, mis 
võimaldab hinnata, kas suuremõõdulised 
terviseohu ühendhoiatused on mõjusamad 
kui ainult teksthoiatused. Seega tuleks 
terviseohu ühendhoiatused teha kogu liidus 
kohustuslikeks ja need peaksid katma 
pakendi pinnast olulise ja nähtava osa.
Tuleks kehtestada kõikide terviseohu 
hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada 
nende nähtavus ja mõjusus.

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 

(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) või „orgaaniline”
(organic). Kui pakend loob eksliku mulje, 
et sigaretid on vähem kahjulikud, tuleb 
terviseohu hoiatusi vastavalt kohandada. 
Komisjonil palutakse viia läbi teadusliku 
uuringu nende toodete tegeliku mõju 
kohta tubaka tarbimisele. 
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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.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 
need kogused võivad veelgi suureneda.
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid ja 
välispakendid oleksid märgistatud 
kordumatul ja turvalisel viisil ning 
tubakatoodete liikumine tuleb registreerida 
selleks, et oleks võimalik jälgida ja 
tuvastada nende toodete liikumist liidus, 
võidelda tubaka ja tubakatoodete 
salakaubaveo vastu, eelkõige liidu 
välispiiridel, kuid samuti kolmandatest 
riikidest liikuva salakaubaveo vastu, ning 
kontrollida nende vastavust käesolevale 
direktiivile ja seda paremini jõustada.
Ühtse autentimise raamistikus tuleks
sätestada ka turvaelementide 
kasutuselevõtmine, mis hõlbustaks toodete 
autentsuse kontrollimist. Euroopa Liit ja 
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selle liikmesriigid peaksid salakaubaveo 
ja võltsimise vastu võitlemiseks võtma ja 
tugevdama asjakohaseid meetmeid, 
parandades kontrolli toodete tarneahela 
üle ja karistades kuritegelikke 
võrgustikke.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Tubakatoodete piiriülese kaugmüügi
ja internetimüügi, samuti tubakatoodete 
tasuta jagamise või alandatud hindadega 
turustamise tõttu on tubakatooted noortele 
lihtsamalt kättesaadavad ja see võib 
kahjustada kooskõla tubakatarbimise 
piiramiseks kehtestatud õigusnormide, 
eelkõige käesoleva direktiiviga, mistõttu 
tuleks see keelustada kooskõlas tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni (millega ka EL on 
ühinenud) rakendussuunistega. 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.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse 
korral säilitada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate aspektide 
suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid 
mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud.
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 

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

liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud ning peavad olema kooskõlas 
WTO rahvusvaheliste kohustustega.
Rangematest siseriiklikest õigusnormidest 
tuleb ette teatada ja neile tuleb saada 
komisjonilt heakskiit, võttes arvesse tervise 
kaitse kõrget taset, mis tagatakse käesoleva 
direktiiviga.

Selgitus

EL peaks austama rahvusvahelisi kohustusi, mis on võetud kokkuleppel oma 
kaubanduspartneritega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme kodumaiste ja importtoodete
puhul selliste aspektide suhtes, mis ei 
kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja WTO sätetega ning ei 
kahjusta käesoleva direktiivi täielikku 
rakendamist. Sellest lähtuvalt võivad 
liikmesriigid näiteks säilitada või 
kehtestada õigusnorme, millega nähakse 
ette tubakatoodete, välja arvatud 
sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide 
tubaka pakendite standardiseerimine, 
tingimusel, et need ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku kohaldamist ja on 
kooskõlas aluslepinguga. Samuti peavad 
need olema kooskõlas WTO kohustustega, 
eelkõige tehniliste kaubandustõkete 
lepingus ja intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingutes sätestatud 
kohustustega, ning kohustustega, mis on 
võetud vastavalt kahepoolsetele 
kaubandus- ja investeerimislepingutele, 
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mis tavaliselt sisaldavad rahvatervisega 
seotud erandeid. Need sätted peavad 
olema käesolevas direktiivis 
reguleeritavate toodete võltsimise vastast 
võitlust täiendav vahend. Tehnilistest 
normidest on vaja ette teatada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 22. juuni 1998. aasta 
98/34/EÜ, millega on ette nähtud 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
täiendama käesoleva direktiivi 
õigusnorme kõikide meetmetega, mis on 
vajalikud Euroopa kodanike rahvatervise 
kaitseks. Liikmesriike, kes saavad olulist 
kasumit tubakatootmisele ja müügile 
kehtestatud maksudest ja aktsiisidest, 
tuleks näiteks tugevalt julgustada 
kasutama neid tulusid ennetus- ja 
teavitamiskampaaniates eri 
meediakanalites ja noorte hulgas, 
sealhulgas haridusasutustes noortele 
kodanikele suunatud kampaaniates.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Käesolev direktiiv ei tohiks 
halvendada nende inimeste elutingimusi, 
kelle elatis sõltub tubakakasvatusest 
Euroopas ning kes elavad sageli 
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ebasoodsates piirkondades. Arvestades, et 
direktiivi eesmärk on üksnes taunida 
tubakatoodete tarbimist, tuleks võtta 
koostisosasid ja lisaaineid käsitlevate 
otsuste tegemisel arvesse võimalikku 
sotsiaalmajanduslikku mõju rühmadele, 
kelle elatis sõltub tubakakasvatusest. 
Euroopa tubakakasvatussektorit tuleks 
kaitsta, sest see moodustab ELi 
tarbimisest vaid väga väikese osa, samal 
ajal aga toetab majanduslikku stabiilsust 
teatud Euroopa piirkondades, kus 
erinevate alternatiivsete põllukultuuride 
kasvatamine on piiratud. 
Tubakakasvatuse vähendamine või 
lõpetamine ELis ei mõjutaks tarbimist, 
vaid tooks kaasa impordi suurenemise 
kolmandatest riikidest ja 
kvaliteedistandardite langemise.

Selgitus

Tubakakasvatussektor on nõrgim lüli tubaka tootmise ahelas, mistõttu tuleb seda kaitsta 
tarbetu ja liigse reguleerimise eest.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) süsteemi rakendamise nõuet, mis 
jääb tubakatööstuse kontrolli alt välja, et 
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tuvastada ja jälgida tubakatooteid 
tarneahela kindlustamiseks ning 
salakaubanduse tuvastamiseks, 
tõkestamiseks ja karistamiseks,

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „oluline lisaaine” – tubaka tootmisel 
hädavajalik koostisosa;

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) „eristav maitse või lõhn” – iseloomulik 
puuviljaline või maiustuselaadne maitse, 
mille annavad maitseained või nende
kombinatsioon, mis on äratuntav enne 
tubakatoote eesmärgipärast tarbimist või 
tarbimise ajal. Käesoleva määratluse 
kohaldamisel ei peeta tubakat ja mentooli 
puuviljaseks või maiustuselaadseks 
maitseks;

Muudatusettepanek 17

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

(6) „sigar” – tubakarull, mida tarbitakse 
põlemisprotsessi abil ja mis on 
üksikasjalikumalt määratletud nõukogu 21. 
juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL
(tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi 
struktuuri ja määrade kohta) artikli 4 lõikes 
1;

(6) „sigar” või „sigarillo” – tubakarull, 
mida tarbitakse põlemisprotsessi abil, 
sealhulgas väikest tüüpi sigar, mille 
läbimõõt on kuni 8 mm ja mis on 
üksikasjalikumalt määratletud nõukogu 21. 
juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL
(tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi 
struktuuri ja määrade kohta) artikli 4 lõikes 
1;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „maitse- ja lõhnaaine” – lisaained, mis 
annavad tootele lõhna ja/või maitse;

(13) „maitse- ja lõhnaaine” – lisaained, mis 
annavad tootele lõhna ja/või maitse, välja 
arvatud mentool;

Selgitus

Mentooli tarvitavad peamiselt vanemas eas täiskasvanud ning seega selle keelamine ei vasta 
direktiivi põhieesmärgile takistada noorte suitsetama hakkamist. Mentooli keelustamine võib 
olla vastuolus tehniliste kaubandustõkete lepingu artikliga 2.2, kuna kaubanduses peaks 
olema pigem vähem piiravaid meetmeid kui otsest keeldu.



PE510.734v03-00 14/33 AD\939393ET.doc

ET

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) „taastatud tubakas” – toode, mis 
saadakse tubakataime eri osade 
töötlemisest nende peksmise teel ning 
tubakatoodete valmistamisest ja mida 
kasutatakse kas sigarite või sigarillode 
rullimiseks või lehtedena või üksikute 
kiududena tubakasegu komponendina 
sigarettide ja muude tubakatoodete 
valmistamisel;

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad kooskõlas lõike 2 
sätetega turule viia tubakatooteid, mille 
lisaained tekitavad või annavad maitset 
või lõhna, mis ei ole valdavalt tubakale ja 
mentoolile omane.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suitsetatava tubaka igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud terviseohu
ühendhoiatus: Terviseohu ühendhoiatused 
peavad:

1. Suitsetatava tubaka igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile 
peab olema kantud terviseohu
ühendhoiatused, mis tagavad tarbijate 
õiguse omada juurdepääsu kontrollitud ja 
asjakohasele teabele. Terviseohu 
ühendhoiatused peavad:

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) katma 50 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast; 
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Terviseohu hoiatused on võrdselt informatiivsed nii pakendi ülemises kui ka alumises servas; 
paigutamine alumisse serva ei sega pakendi avamist ning seetõttu saab seda pidada 
kaubandust vähem piiravaks (tehniliste kaubandustõkete lepingu artikkel 2.2).

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

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 

Üldhoiatus trükitakse või kinnitatakse 
eemaldamatute kleebiste abil
tarbijapakendi ja iga välispakendi kõige 
nähtavamale pinnale. I lisas loetletud 
teksthoiatuste esitamist roteeritakse nii, et 
oleks tagatud nende korrapärane 
esinemine. Kõnealused hoiatused on näha
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pinnale. tarbijapakendi ja iga välispakendi teisel
kõige nähtavamal pinnal.

Selgitus

Eemaldamatute kleebiste kasutamine sigaritel peaks jääma tootmisprotsessi viimasesse 
etappi, kuna tootjad kasutavad rahvusvaheliselt standarditud pakendeid, mis on kohandatud 
riigipõhiste eemaldamatute terviseohu kleebiste kaudu. Eemaldamatute kleebiste keelamine 
takistaks rahvusvahelist kaubandust.

Muudatusettepanek 31

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. Üldteabe 
puhul võib kasutada isekleepuvat paberit, 
tingimusel et seda 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; 

Muudatusettepanek 32

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 näha olema, paralleelselt 
tarbijapakendi ja iga välispakendi 
ülaservaga;
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Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Tarbijad ei tohiks ilma jääda teabest toote kohta, kuid see teave ei tohiks olla eksitav. Vähem 
piiravad alternatiivsed meetmed (näiteks üksnes valede või eksitavate kirjelduste keelamine), 
viivad selle meetme vastuollu tehniliste kaubandustõkete lepingu artikliga 2.2.

Muudatusettepanek 34

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 sümbolid, nimed, kaudsed või 
otsesed märgid või lisatud materjal, nagu 
mis tahes kleebised, lahtikraabitavad 
elemendid ja ümbrised või elemendid, mis 
matkivad tubakatoote enda kuju.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 13 välja jäetud
Tarbijapakendite välimus ja sisu
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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.
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.

Selgitus

Kõnealune artikkel sisaldab ettepanekuid, mis on tehnilised kaubandustõkked, ilma et need 
põhineksid teaduslikel tõenditel selle kohta, millist mõju see avaldab noorte suitsetama 
hakkamisele. Sigaretipaki avamisviis ei suurenda ega vähenda kalduvust suitsetada.
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Muudatusettepanek 36

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. Tõhusa järelevalve ja tuvastamise 
eesmärgil nõuavad liikmesriigid, et
kordumatud, turvalised ja eemaldamatud 
identifitseerimistunnused (edaspidi 
„kordumatud identifitseerimistunnused”), 
nagu koodid või templid, oleksid osa 
kõikidest tarbijapakenditest ja pakenditest 
ning sigarettide välispakenditest või 
oleksid neile kinnitatud. 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.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
tarbijapakendi kordumatud 
identifitseerimistunnused on seotud 
välispakendi kordumatu 
identifitseerimistunnusega. Kõik 
muudatused tarbijapakendi ja 
välispakendi vahelistes seostes tuleb 
registreerida lõikes 6 nimetatud 
andmepangas.
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatav veoteekond; (g) kavandatav veoteekond, veo kuupäev, 
veo väljumiskoht, veo sihtkoht, saatja, 
vastuvõtja ja saaja;

Muudatusettepanek 40

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 nõuavad, et tuvastamis- ja 
jälgimistehnoloogia, mis suudab andmeid 
lugeda ja edestada elektrooniliselt 
andmepanka lõike 6 kohaselt ning mille 
omandus on väljaspool tubakatootjate ja 
nende tarneahela partnerite kontrolli, on 
kättesaadav turustamisahelas osalevatele 
ettevõtjatele alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest 
jaemüügiettevõtjat, sealhulgas importijad, 
lao- ja transpordiettevõtted. Need 
ettevõtjad registreerivad kõikide tarbija- ja 
välispakendite nende valdusesse jõudmise, 
kõik vahepealsed liikumised ja nende 
valdusest lõpliku lahkumise. Vastavalt 
artikli 14 lõikele 1 täidetakse seda nõuet, 
registreerides koondandmed, s.t 
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välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et tuvastamis- ja jälgimiskohustus jääb 
liikmesriikide kanda ning seda ei saa täita tubakatootjad ning seda ei saa ka neile volitada. 
Vastasel juhul oleks kavandatava eelnõu rakendamise korral tulemus vastupidine.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
tubakatoodete salakaubanduse 
kõrvaldamist käsitleva Souli protokolli 
artikli 8 lõigetele 12 ja 13 kuulub 
järelevalveks ja jälitamiseks kasutatav 
tehnoloogia ettevõtjatele, kellele ei ole 
tubakatööstusega kogu tarneahela 
ulatuses mingeid juriidilisi ega 
kaubanduslikke sidemeid. 

Muudatusettepanek 42

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 

6. Liikmesriigid sõlmivad andmete 
säilitamise lepingud kolmandate isikutega,
kelleks võib olla liikmesriigi asutus, ja kes
on õiguslikult sõltumatu tubakatootjatest 
või nende tarneahela partneritest, kes
haldavad andmepanka nende andmete osas, 
mis on seotud asjaomase tootja ja 
importijaga. Andmepanga füüsiline 
asukoht peab olema liidu territooriumil.
Liikmesriigid tagavad täieliku 
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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.

läbipaistvuse. Kolmanda isiku sobivuse
(eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima 
välisaudiitor, kelle peab määrama 
komisjon. Audiitoriga sõlmitud lepingu ja 
andmepanga haldusteenustega kaasnevad 
kulud peavad kandma tubakatoodete 
tootjad 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.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Jaotis 2 – peatükk 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas

Suitsuvabad tubakatooted

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kohaldamist.

Selgitus

Suukaudseks kasutamiseks ettenähtud tubakatoodete ELi tasandi keeld on vastuolus WTO 
lepinguga tehniliste kaubandustõkete kohta, kuna see piirab kaubandust rohkem, kui on 
vajalik ELi tervishoiualaste eesmärkide saavutamiseks. Ettepanekuga tehakse põhjendamatult 
vahet WTO liikmete sarnaste toodete vahel (üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe artiklid I ja 
III ning tehniliste kaubandustõkete lepingu artikkel 2.1) ning keelatakse tooted, mis on vähem 
kahjulikud kui kõik teised Euroopa turul lubatud tubakatooted.

Muudatusettepanek 45

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 liidus asuvatele 
tarbijatele pakkuda tubakatoodete
piiriülese kaugmüügi teenust, samuti 
tubakatoodete tasuta või alandatud 
hindadega turustamist piiriülese 
kaugmüügi kaudu.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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tubakatooteid tarnitakse;

Muudatusettepanek 47

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

Muudatusettepanek 48

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

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriik säilitab võimaluse piirata 
rahvatervise kaitsega seotud kaalukatel 
põhjustel tubakatoodete importi isiklikuks 
tarbeks. Seda piirangut kohaldatakse 
eelkõige erinevat geograafilist päritolu 
tubakatoodete märkimisväärsete 
hinnaerinevuste korral või kui tervisohu 
hoiatused ei ole esitatud vastuvõtva riigi 
ametlikus keeles (ametlikes keeltes).
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Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid keelavad nende 
territooriumil asuvatel jaemüüjatel jagada 
tubakatooteid tasuta või müüa madalama 
hinna eest piiriülese kaugmüügi teel või 
mis tahes muul viisil.

Muudatusettepanek 51

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

Muudatusettepanek 52

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 

välja jäetud
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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.

Muudatusettepanek 53

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

Muudatusettepanek 54

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 

välja jäetud
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tootja ettevõttest.

Muudatusettepanek 55

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. Kui on teada, et nikotiini sisaldavatel 
toodetel on haigusi ravivad või ennetavad 
omadused, siis võib neid turule viia ainult 
direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt antud loa 
alusel:

Selgitus

Nikotiini sisaldavate toodete, näiteks elektrooniliste sigarettide kohta ei väideta, et need 
parandaksid inimeste tervist, ja seetõttu ei tohiks neid klassifitseerida ravimitena. Selline 
liigitamine piiraks nende kättesaadavust turul, samas kahjulikumad tubakatooted on vabalt 
saadaval ning seega takistab liigitamine asjatult rahvusvahelist kaubandust.

Muudatusettepanek 56

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 

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 
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või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole 
selle aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

või kehtestamiseks. Komisjonil on alates 
teate saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed, kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, aluslepingutega ja 
ELi rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kohustustega, eelkõige 
seoses tehniliste kaubandustõkete 
lepinguga ja intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepinguga. Kui 
komisjon pole selle aja jooksul otsust 
teinud, loetakse siseriiklikud õigusnormid 
vastuvõetuks.

Selgitus

EL peab õigusaktide ettepanekute tegemisel arvesse võtma oma rahvusvahelisi kohustusi.

Muudatusettepanek 57

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 + 42 months]:
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LÜHISELGITUS

Direktiivi ettepanekuga ajakohastatakse tubakatooteid käsitlevat direktiivi 2001/37/EÜ, mis 
on osutunud vajalikuks viimase kümne aasta teadussaavutuste ja turu arengu valguses. 
Ettepanekuga vastab komisjon ühtlasi mitmele Euroopa Parlamendi poolt eri resolutsioonides 
(2007, 2009 ja 2011) esitatud üleskutsele ning tegutseb kooskõlas WTO 2005. aastal vastu 
võetud tubakavastase võitluse raamkonventsiooniga, mille eesmärk on eelkõige teavitada 
tarbijaid asjakohasel viisil tubaka ohtudest. 

Uus direktiiv peaks tagama parema tervisekaitse taseme ning piirama tubakatoodete tarbimist 
noorte hulgas. Nende eesmärkide saavutamiseks esitati mitmeid meetmeid, mis puudutavad 
pakendamist (pakendid peavad 75% ulatuses olema kaetud tervisealase hoiatusega), 
kasutatavaid koostisaineid (keelatud on tooted, milles kasutatakse maitse- või lõhnaaineid, 
nagu näiteks mentool), toodete suurust (peenikesed sigaretid ei ole enam lubatud) või 
jälgitavust. Kõnealuseid meetmeid ei kohaldata sigaritele ega piibutubakale, neid reguleerib 
ka edaspidi praegune direktiiv. 

Arvamuse koostaja nõustub täielikult ettepaneku rahvatervise kaitset puudutavate 
eesmärkidega. Ta rõhutab ühtlasi, et nende eesmärkide saavutamine on vajalik Euroopa Liidu 
rahvusvaheliste kaubanduskohustuste täitmiseks, eelkõige seoses tehniliste kaubandustõkete 
lepinguga (TBT) ning intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS). 
Kui selleks tekib vajadus, pooldab arvamuse koostaja eelnevat konsulteerimist Euroopa Liidu 
partneritega selle jaoks loodud tehniliste kaubandustõkete komisjoni ning intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide komisjoniga. 

Tehniliste kaubandustõkete komitee liikmed vahetasid 6. ja 7. märtsil muu hulgas arvamusi 
komisjoni ettepaneku üle. Komitee tubakatootjatest liikmed väljendasid teksti kohta 
reservatsioone, kinnitades, et ettepanek võib rikkuda teatavaid tehniliste kaubandustõkete 
lepingu, intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu ning üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppega seotud kohustusi, ning nõudsid kavandatavate meetmete 
proportsionaalsust1. 

Dominikaani Vabariik, kelle tubakatoodangust 10% eksporditakse Euroopa Liitu, leidis, et 
ettepaneku teatavad sätted rikuvad eelkõige tehniliste kaubandustõkete lepingu artiklit 2.2, 
milles sätestatakse, et „tehniliste eeskirjadega ei tohi piirata kaubandust rohkem, kui on vaja 
seadusliku eesmärgi täitmiseks, võttes arvesse riske, mida täitmatajätmine tekitaks”, ning 
täpsustas, et riskide hindamine peab tuginema „teaduslikele andmetele”2. 

Lisaks tekitavad tüüppakendeid (nn lihtne pakendamine), mida iseloomustab igasuguse logo 
ja visuaalsete tunnusmärkide puudumine, puudutavad sätted mitmeid küsimusi nende 
õigusliku vastavuse kohta intellektuaalomandi ja kaubamärkide kaitse lepingute sätetele. 
                                               
1 Reservatsioone väljendasid järgmised liikmed: Dominikaani Vabariik, Nicaragua, Indoneesia, Malawi, 
Filipiinid, Honduras, Mehhiko, Kuuba ja Sambia. Toetust avaldasid Euroopa Liidule Norra, Austraalia ja Uus-
Meremaa.
2 Dominikaani Vabariigi dokumendis viidatud sätted hõlmavad muu hulgas pakendite 
ühtlustamist, kirjeldavate elementide keeldu, peenikeste sigarettide keeldu, tüüppakendi 
lihtsustamist (lihtne pakend) ning lõhna- ja maitseainete keeldu. 
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Tasub meenutada, et teatavad kolmandad riigid on juba rakendanud väga rangeid pakendamist 
puudutavaid õigusakte, näiteks Austraalia, kes võttis hiljuti vastu seaduse, millega tehakse 
tüüppakendite kasutamine kohustuslikuks, et vähendada tubaka tarbimist, muutes tubaka 
pakendi vähem atraktiivseks ning suurendades samal ajal tervisealaste sõnumite mõju1.

Austraalia on tänaseks neljal korral pöördunud WTO vaidluste lahendamise organi poole2. 
Tsiteeritud sätete hulgas, millega Austraalias rakendatud meetmed oleksid vastuolus, on ka 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping ja eelkõige selle artikkel 20, millega 
sätestatakse, et „kaubamärgi kasutamist [...] ei tohi põhjendamatult takistada erinõuetega, 
nagu näiteks [...] nõue kasutada kaubamärki viisil, mis kahjustab tema võimet eristada ühe 
ettevõtte kaupu või teenuseid teiste ettevõtete omadest”.

Paralleelselt mainitud WTO poole pöördumisega on ka tubakatööstus3 pöördunud 
rahvusvahelise arbitraaži mehhanismide poole, et kaitsta investeeringuid Austraalia 
ametivõimude ning ka Uruguai eest, kes on samuti rakendanud sigarettide pakendamist 
piiravaid meetmeid. 

Kuigi arvamuse koostaja tunnistab rahvatervise seisukohast huvi katta märkimisväärne osa 
pakendist tervisealase hoiatusega, leiab ta ühtlasi, et kasulik ja asjakohane oleks jätta 
kaubamärkidele õigus vabalt kasutada oma visuaalset tunnust ülejäänud pinnal. Lisaks võib 
ilma logo ja visuaalse identiteedita lihtsustatud pakend suurendada võltsimise ohtu, mis toob 
kaasa riikide maksutulu vähenemise ning, kuna tegemist on võltsitud toodetega, veelgi 
ohtlikumate toodete suurema tarbimise. 

Kuna komisjoni ettepanekuga ei nõuta ametlikult tüüppakendite kasutamist, jääb ettepanek 
selles küsimuses ebamääraseks, näiteks lubades liikmesriikidel kehtestada pakendite 
välimusele rangemaid sätteid. Peale selle kehtestatakse ettepaneku artikliga 12 keeld kasutada 
elemente, mis „hõlmavad eelkõige teksti, sümboleid, nimesid, kaubamärke, otseseid või 
kaudseid märke”, mis moodustavad kaubamärgi visuaalse identiteedi. 

Arvamuse koostaja peab vajalikuks märkida, et üldiselt tundub komisjoni ettepanek 
võrdlemisi tasakaalustatud. Praeguse ettepaneku üksikasjade osas eelistab arvamuse koostaja 
enne muude soovituste andmist oodata ära rahvusvahelise kaubanduse komisjonis esitatavad 
erinevad arvamused.

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, mille Austraalia parlament võttis vastu 2011. aastal ning mis jõustus 2012. aasta 
detsembris.
2 Ukraina (märts 2012), Hondurase (aprill 2012), Dominikaani Vabariigi (juuli 2012) ja Kuuba (mai 2013) 
esitatud kaebused.
3 Eelkõige äriühing Philip Morris.
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