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Muudatusettepanek 21
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Muudes valdkondades on tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja 
müüki käsitlevates liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormides endiselt olulisi erinevusi, 
mis takistavad siseturu toimimist. Pidades 
silmas teaduses, turul ja rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arengut, suurenevad
erinevused eeldatavasti veelgi. See kehtib 
eelkõige nikotiinisisaldusega toodete, 
taimsete suitsetatavate toodete, 
koostisosade ja eralduvate ainete, 
märgistamise ja pakendamise ning
tubakatoodete piiriülese kaugmüügi puhul.

(4) Muudes valdkondades on tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja 
müüki käsitlevates liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormides endiselt olulisi erinevusi, 
mis takistavad siseturu toimimist. Pidades 
silmas teaduses, turul ja rahvusvahelisel 
tasandil toimunud arengut, suurenevad 
erinevused eeldatavasti veelgi. See kehtib 
eelkõige nikotiinisisaldusega toodete, 
taimsete suitsetatavate toodete, 
koostisosade ja eralduvate ainete, 
märgistamise ja pakendamise, 
tubakatoodete piiriülese ja internetis 
müügi ning müügipunktide väljapanekute 
ja müügiautomaatide puhul.

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni artikli 13 rakendamise suunistes palutakse osalistel keelata tubakatoodete 
väljapanek ja nähtavus müügipunktides, kuna need kujutavad endast reklaami- ja 
turundamismeetodit. Samades suunistes soovitatakse samuti keelustada tubakamüük 
internetis.

Muudatusettepanek 22
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6



PE510.761v01-00 4/145 AM\936107ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna tubaka- ja seonduvate toodete 
siseturg on väga suur ja tubakatoodete 
tootjad koondavad üha enam kogu liitu 
suunatud tootmise üksnes vähestesse 
liikmesriikides asuvatesse 
tootmisettevõtetesse, mille tõttu on 
tubakatoodete piiriülene müük 
märkimisväärne, tuleb tubakatoodete 
siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks 
võtta seadusandlikke meetmeid pigem liidu 
kui liikmesriikide tasandil.

(6) Kuna tubaka- ja seonduvate toodete 
siseturg on väga suur ja tubakatoodete 
tootjad koondavad üha enam kogu liitu 
suunatud tootmise üksnes vähestesse 
liikmesriikides asuvatesse 
tootmisettevõtetesse, mille tõttu on 
tubakatoodete piiriülene müük 
märkimisväärne, tuleb tubakatoodete 
siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks 
võtta tõhustatud seadusandlikke meetmeid 
liidu tasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 23
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tubaka tootmine ebasoodsates 
piirkondades, nimelt äärepoolseimates 
piirkondades, mida sageli seostatakse 
geograafilise ja sotsiaalmajandusliku 
eripäraga ning milles kasutatakse 
käsitöönduslikke ja keskkonnahoidlikke 
tootmismeetodeid, peab pälvima erilist 
tähelepanu Euroopa Liidult, kes 
tunnustab liikmesriigi võimalust 
rakendada erimeetmeid selleks, et tagada 
tootmise säilimine nendes piirkondades, 
kindlustades sel viisil vastavate 
töökohtade säilimise.

Or. pt

Muudatusettepanek 24
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse 
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 
kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse 
kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki 
teaduslikele faktidele tuginevaid uusi 
suundumusi. Tubakatooted ei ole 
tavapärased kaubad ja võttes arvesse 
tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise 
kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et 
vähendada suitsetamise levikut eelkõige 
noorte hulgas. Suitsetamine on globaalne 
ja aktuaalne probleem, millel on 
laastavad tagajärjed, ning enamik 
suitsetajaid hakkab tubakat tarbima just 
noorukieas.

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) On tõestatud, et poloonium 210 on 
oluline tubakas sisalduv kantserogeen. 
Seda ainet oleks võimalik sigarettidest 
peaaegu täielikult kõrvaldada lihtsate 
meetmete kombinatsiooni abil. Seetõttu on 
asjakohane määrata poloonium 210 
maksimaalne sisaldus, mis vähendaks 
poloonium 210 praegust keskmist 
sisaldust sigarettides 95 % võrra. Välja 
tuleks töötada ISO standard poloonium 
210 mõõtmiseks tubakas.

Or. en
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Selgitus

Poloonium 210 on uraani lagusaadus, mis sisaldub uraanirikkast fosfaatkivimist valmistatud 
väetistes. See saastab tubakalehti õhus sisalduva radoon 222 kaudu ning juurte kaudu 
siseneva plii 210 kaudu. Põlemisel poloonium 210 aurustub ning suitsetajad hingavad seda 
seejärel sisse. See on alfa-emitter. Alfakiirgus on väljaspool keha ohutu, kuid inimkehasse 
sisenemise järel on see „kõige ohtlikumat tüüpi kiirgus” (The Polonium Brief, Brianna Rego, 
Isis, 2009).

Muudatusettepanek 26
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes 
arvesse nende mürgisust ja sõltuvust 
tekitavat toimet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes 
arvesse nende mürgisust ja sõltuvust 
tekitavat toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või määrata kindlaks
eralduvate ainete maksimaalsed väärtused, 
võttes arvesse teaduslikke arenguid ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
standardeid, millega nende mürgisust ja 
sõltuvust tekitavat toimet hinnata.
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Or. de

Muudatusettepanek 28
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet, kusjuures nende mürgisust või 
sõltuvust tekitavat toimet tuleb hinnata 
uusimate teaduslike andmete ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardite 
põhjal.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat 
toimet.

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse 
teaduslikke arenguid ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, millega 
hinnata nende mürgisust ja sõltuvust 
tekitavat toimet.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või 
tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu 
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning 
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 
tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. 
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või 
tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui 
ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu 
toimimist takistavad asjaolud tulevastel 
aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, 
võttes arvesse WHO raamkonventsiooni 
rakendamist ja selle suuniseid ning 
kogemusi, mis on saadud muudes 
õigussüsteemides liidust väljaspool. 
Seetõttu on asjakohane võtta kasutusele 
tubakatoodetes lubatud lisaainete 
heakskiidetud nimekiri. WHO 
raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 
käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige 
üles kõrvaldama koostisosad, mis 
parandavad maitset, jätavad mulje, et 
tubakatootel on tervisele kasulikke 
mõjusid, mille puhul arvatakse, et need 
teevad erksamaks või annavad jõudu või 
millel on tootele värvust andvaid omadusi.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanekuga ei ühtlustata koostisosi nõuetekohaselt. Väga palju sõltub üldsätete 
riiklikust kohaldamisest, mida võidakse eri liikmesriikides erinevalt tõlgendada. Asjakohasem 
oleks kehtestada ELi tasandil lubatud koostisosade heakskiidetud nimekiri, et saavutada 
nõuetekohane ühtlustatus.

Muudatusettepanek 31
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Oluline on võtta arvesse mitte 
ainult lisaainete, vaid ka nende 
põlemissaaduste omadusi. Lisaained ja 
nende põlemissaadused ei tohi vastata 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist ning millega 
muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need 
kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ)
nr 1907/2006) kohaselt ohtlike ainete 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Lubada tuleks ainult lisaaineid, mis ei ole ohtlikud (nii tavakujul kui ka põlemisel).

Muudatusettepanek 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast ja mentoolist 
erineva maitse või lõhnaga tooted, sest 
need võivad teha suitsetama hakkamise 
lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga tooted (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Nõuab 
tungivalt, et komisjon viiks läbi teadusliku 
uuringu nende toodete tegeliku mõju 
kohta tubaka tarbimise alustamisele.
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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.

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast või mentoolist 
erineva maitse või lõhnaga tooted (k.a 
suitsuvabad tubakatooted), sest need 
võivad teha suitsetama hakkamise 
lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi.

Or. en

Selgitus

Mentool on mõnedes liikmesriikides kujunenud tavapäraseks tubakatoodete koostisaineks. Kui 
seda käsitletakse muude lõhna- ja maitseainetega võrdsetel alustel, avaldab see nende 



PE510.761v01-00 12/145 AM\936107ET.doc

ET

liikmesriikide tubakaturgudele ebaproportsionaalset mõju ning võib ka viia ebaseadusliku 
müügini nendes liikmesriikides. Pealegi ei olda mainitud teaduslike tõendite asjus ühel 
meelel.

Muudatusettepanek 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast või 
traditsiooniliseks peetavast mentoolist 
erineva maitse või lõhnaga tooted (k.a 
suitsuvabad tubakatooted), sest need 
võivad teha suitsetama hakkamise 
lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi.

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15



AM\936107ET.doc 13/145 PE510.761v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad teatava magusa või 
puuviljamaitse või -lõhnaga tooted (k.a 
suitsuvabad tubakatooted), sest need 
võivad julgustada noori suitsetama 
hakkama.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks 
mitmes riigis suurenes mentooliga toodete 
müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv 
üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt 
võivad mentooliga tubakatooted 

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast erineva maitse või 
lõhnaga tooted (k.a suitsuvabad 
tubakatooted), sest need võivad teha 
suitsetama hakkamise lihtsamaks või 
mõjutada tarbimisharjumusi.
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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.

Or. de

Selgitus

Nimetatud uuringud ei ole piisavad, et õigustada mentooliga sigarettide õiguslikult halba 
valgusesse seadmist.

Muudatusettepanek 38
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Ainult „erineva maitse ja lõhna” käsitlemine on liiga piiratud. Käsitleda tuleks kõiki maitseid 
ja lõhnu.

Muudatusettepanek 39
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) 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 maitset või 
lõhna. Lubada tuleb selliseid lisaaineid, 
mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, kui 
need ei anna toodetele maitset või lõhna
ega ole seotud atraktiivsusega. Käesoleva 
direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada 
eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.

Or. en

Selgitus

Neid sätteid tuleks kohaldada kõikide maitsete ja lõhnade suhtes. See muudaks tarbetuks ka 
viite töökondadele. Tootmiseks vajalike lisaainete sätted peaksid olema ühtlustatud WHO 
koostisosi puudutavate suunistega.

Muudatusettepanek 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 41
Hans-Peter Martin

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
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Or. de

Muudatusettepanek 42
Ioannis A. Tsoukalas

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) Vaatamata sellele, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, ei 
vabastata teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest muid 
tubakatooteid kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad 
peamiselt vanemaealised tarbijad.

Or. el

Muudatusettepanek 43
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Võttes arvesse seda, et käesolev 
direktiiv keskendub peamiselt noortele, 
tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, vabastada 
teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest.
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Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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 ja
isevalmistatavate sigarettide tubakas, mida 
tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, 
vabastada teatavatest koostisosade suhtes 
kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord 
ei ole müügimahtude või noorte 
tarbimisharjumuste poolest oluliselt 
muutunud. Komisjon peaks hoolikalt 
jälgima noorte vesipiibutubaka tarbimist, 
kuna üha rohkem on tõendeid selle kohta, 
et vesipiibutubaka kasutamine laieneb 
väljapoole tavapärast vanemaealist 
tarbijaskonda.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tubakatoodete märgistamise suhtes 
kehtestatud siseriiklikud õigusnormid 
erinevad endiselt, eelkõige selles osas, mis 
puutub pilti ja teksti sisaldavatesse
terviseohu ühendhoiatustesse, teabesse 
suitsetamisest loobumise abiteenuste kohta 
ning reklaami pakendites ja pakenditel.

(19) Tubakatoodete märgistamise suhtes 
kehtestatud siseriiklikud õigusnormid 
erinevad endiselt, eelkõige selles osas, mis 
puutub terviseohu hoiatuste mõõtmetesse, 
teabesse suitsetamisest loobumise 
abiteenuste kohta ning reklaami pakendites 
ja pakenditel.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Sellised erinevused võivad tekitada 
kaubandustõkkeid ja takistada 
tubakatoodete siseturu toimimist, mistõttu 
tuleks kõnealused erinevused kõrvaldada.
Peale selle võivad tarbijad mõnes 
liikmesriigis olla tubakatoodete 
kasutamisega seonduvatest terviseriskidest 
paremini informeeritud kui teistes. Kui 
liidu tasandil lisameetmeid ei võeta, on 
tõenäoline, et praegused erinevused 
suurenevad tulevastel aastatel veelgi.

(20) Sellised erinevused võivad tekitada 
kaubandustõkkeid ja takistada 
tubakatoodete siseturu toimimist, mistõttu 
tuleks kõnealused erinevused kõrvaldada.
Peale selle võivad tarbijad mõnes 
liikmesriigis olla tubakatoodete 
kasutamisega seonduvatest terviseriskidest 
paremini informeeritud kui teistes. Kui 
liidu tasandil ühtlustavaid lisameetmeid ei 
võeta, on tõenäoline, et praegused 
erinevused suurenevad tulevastel aastatel 
veelgi.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme 
tuleb kohandada ka vastavalt uutele 
teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, 
nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse 
märkimine sigaretipakkidele on osutunud 
eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et 
teatavad sigaretid on muudest sigarettidest 
vähem kahjulikud. 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.

Or. pt

Muudatusettepanek 48
Ewald Stadler

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), 

(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 teatud olukorras jätta tarbijatele, 
eelkõige noortele 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), 
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„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 
brand might be less harmful. Hiljutine 
uuring on näidanud ka seda, et just 
peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad 
uskuma, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Need probleemid 
tuleks lahendada.

„orgaaniline” (organic), „lisaaineteta” 
(without additives), „peenikesed” (slim), 
„maitse- ja lõhnaaineteta” (without 
flavours), ning nimetustel, piltidel, 
kujutistel või muudel märkidel.

Or. de

Selgitus

Selle põhjenduse aluseks olev kuvand tarbijast on ühepoolne. Puudulik teavitamine ei õigusta 
tootjate õiguste sellist piiramist oma toodete kujundamisel.

Muudatusettepanek 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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), 

(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), 
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„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 
brand might be less harmful. Hiljutine 
uuring on näidanud ka seda, et just 
peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad 
uskuma, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Need probleemid 
tuleks lahendada.

„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel.

Or. pl

Muudatusettepanek 50
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(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 
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lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 
brand might be less harmful. Hiljutine 
uuring on näidanud ka seda, et just 
peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad 
uskuma, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Need probleemid 
tuleks lahendada.

lõhnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muudel
märkidel. Nõuab tungivalt, et komisjon 
viiks läbi teadusliku uuringu nende 
toodete tegeliku mõju kohta tubaka 
tarbimisele.

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Alajos Mészáros

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 

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel. 
Samuti võib ka sigarettide välimus olla 
eksitav ja luua mulje, et need on vähem 
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mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 
brand might be less harmful. Hiljutine 
uuring on näidanud ka seda, et just 
peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad 
uskuma, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. Need probleemid 
tuleks lahendada.

kahjulikud kui muud tubakatooted.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide 
suurus ja välimus olla eksitavad ja luua 
mulje, et need on vähem kahjulikud kui 
muud tubakatooted. A recent study has 
also shown that smokers of slim cigarettes 
were more likely to believe that their own 

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

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

„Peenikesed” sigaretid ei ole kahjulikumad kui muud tubakatooted ja üksnes nende pakend 
võib olla tarbijatele eksitav. Kui aga sellised tooted oleksid pakendatud vastavalt käesoleva 
direktiivi sätetele, ei oleks enam suuremat tõenäosust tarbijaid eksitada.

Muudatusettepanek 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. Hiljutine uuring on

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

Need probleemid tuleks lahendada seda 
tüüpi toodete õige pakendamise ja 
märgistamisega ning tarbijate 
teavitamisega nende toodete 
kahjulikkusest nii, et tarbija oleks täiel 
määral teadlik toote tarbimise 
tagajärgedest.

Or. pl

Selgitus

Peenikesed sigaretid ei ole vähem kahjulikud, nende pakend aga võib tarbijaid eksitada. Kui 
seda tüüpi tooteid pakendataks kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega, kaoks tarbijate 
eksitamise võimalus.

Muudatusettepanek 56
Roger Helmer

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), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „maitse- ja lõhnaaineteta” 
(without flavours), ning nimetustel, 
piltidel, kujutistel või muudel märkidel. 
Samuti võib ka sigarettide välimus olla 
eksitav ja luua mulje, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted. 
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muud tubakatooted. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. Hiljutine uuring on 
näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

Hiljutine uuring on näidanud ka seda, et 
just peenikeste sigarettide suitsetajad 
kalduvad uskuma, et need on vähem 
kahjulikud kui muud tubakatooted. Need 
probleemid tuleks lahendada.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 
võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), 
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), 
„looduslik” (natural), „orgaaniline” 
(organic), „lisaaineteta” (without 
additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja 
lõnaaineteta” (without flavours), ning 
nimetustel, piltidel, kujutistel või muude
märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus 
ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. A recent study has also 
shown that smokers of slim cigarettes were 
more likely to believe that their own brand 
might be less harmful. Hiljutine uuring on 

(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 muu hulgas 
teatavatel formuleeringutel või väljenditel, 
nagu „madala tõrvasisaldusega” (low-tar), 
„lahja” (light), „eriti lahja” (ultra-light), 
„mahe” (mild), „looduslik” (natural), 
„orgaaniline” (organic), „lisaaineteta” 
(without additives), „peenikesed” (slim), 
„maitse- ja lõhnaaineteta” (without 
flavours), ning nimetustel, piltidel, 
kujutistel või muudel märkidel. Samuti 
võib ka sigarettide suurus ja välimus olla 
eksitavad ja luua vale 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 
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näidanud ka seda, et just peenikeste 
sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, et 
need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks 
lahendada.

kahjulikud kui muud tubakatooted. Need 
probleemid tuleks tingimata lahendada.

Or. de

Muudatusettepanek 58
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Uuringutest on nähtunud, et 
kaubamärgi ja pakendi värvi 
standardimine (standardkujundusega 
pakend) muudab pakendi vähem 
atraktiivseks ja parandab terviseohu 
hoiatuste tõhusust, vähendades seega 
suitsetamise alustamist ja tubaka 
tarbimist. Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni artikleid 11 ja 13 
käsitlevates suunistes palutakse osapooltel 
kaaluda standardkujundusega pakendite 
nõuete vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Tubakatoote pakend ei tohi olla atraktiivne või meelitav, kuna see sisaldab surmavat toodet. 
Tubaka reklaamimine on keelatud peaaegu kõikjal ning see keeld peaks kehtima ka 
tubakatoote pakendile. See on kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka 
tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni soovitustega ning seda rakendavad või 
kaaluvad muud riigid üle terve maailma.

Muudatusettepanek 59
Hans-Peter Martin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Tuleb tagada, et terviseohu hoiatused 
on suitsuvabale tubakatootele lisatud 
nähtavale kohale. Hoiatused tuleks seetõttu 
paigutada suitsuvaba tubakatoote pakendi 
kahele peamisele pinnale.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Muid suitsetatavaid tubakatooteid kui 
sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, mida tarbivad peamiselt 
vanemaealised tarbijad, ei vabastata
teatavate märgistamise suhtes kehtestatud 
nõuete täitmisest. Tuleb tagada, et 
terviseohu hoiatused on suitsuvabale 
tubakatootele lisatud nähtavale kohale. 
Hoiatused tuleks seetõttu paigutada 
suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele 
peamisele pinnale.
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peamisele pinnale.

Or. el

Muudatusettepanek 61
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriikides kehtivad pakendis 
olevate sigarettide minimaalse arvu kohta 
erinevad eeskirjad. Need eeskirjad tuleks 
ühtlustada, et tagada asjaomaste toodete 
vaba liikumine.

(25) Liikmesriikides kehtivad pakendis 
olevate sigarettide minimaalse arvu kohta 
erinevad eeskirjad. Need eeskirjad tuleks 
ühtlustada, et tagada tarbijatele 
probleemideta hinnavõrdlus ja asjaomaste 
toodete vaba liikumine.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Hans-Peter Martin

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 

(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 
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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.

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 
ja kaitseks sel viisil tarbijaid kahjulike 
võltsingute eest.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta38 on liikmesriikides keelatud müüa 
teatavat tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubaka müük 
tuleks säilitada, et hoida ära 
sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja 
noortele atraktiivse toote toomine 
siseturule. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud 
massituru jaoks, peetakse piisavaks 
kehtestada ranged märgistamist ja 
koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 
areneks suuremaks kui tavapärase 

(29) Nõukogu 13. novembri 1989. aasta 
direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete 
märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise 
keelustamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta38 on liikmesriikides keelatud müüa 
teatavat tüüpi tubakat, mis on mõeldud 
suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 
2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti 
artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile 
sellest keelust erand. Suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubakatoodete 
keelustamine ei tohiks mõjutada 
ajalooliselt traditsioonilisi suukaudseks 
kasutamiseks ettenähtud tubakatooteid,
mille turustamist mõned liikmesriigid 
võivad lubada. Muude suitsuvabade 
tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud 
massituru jaoks, peetakse piisavaks 
kehtestada ranged märgistamist ja 
koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei 



PE510.761v01-00 34/145 AM\936107ET.doc

ET

kasutamise korral tõenäoline. areneks suuremaks kui tavapärase 
kasutamise korral tõenäoline.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Kuna ELis kehtib suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka (snus) 
üldine müügikeeld, puudub ka piiriülene 
huvi reguleerida suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka koostisosi. 
Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka koostisosade reguleerimise 
vastutus lasub seega liikmesriigil, kus 
müük on kooskõlas Austria, Soome ja 
Rootsi ühinemisakti artikliga 151 lubatud.
Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakale peab sellepärast käesoleva 
direktiivi artikli 6 sätete suhtes kehtima 
erand.

Or. sv

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(30) Tubaka internetimüügi tõttu on 
tubakatooted noortele lihtsamalt 
kättesaadavad ja see võib kahjustada 
kooskõla tubakatarbimise piiramiseks 
kehtestatud õigusnormide, eelkõige 
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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 
2014,41/83/EL inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta.

käesoleva direktiiviga ning seega tuleks 
selline müük keelustada kooskõlas 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
tubaka tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni 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 2014,41/83/EL inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta.

Or. en

Selgitus

Tubaka internetimüük tuleks täielikult keelustada. Komisjoni mõjuhinnangus leitakse, et 
piiriülene internetimüük on suuremalt jaolt ebaseaduslik, ja Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni rakendussuuniste artiklis 13
soovitatakse internetimüük täielikult keelustada. Tubaka tarbija vanust on internetimüügi 
puhul väga keeruline tõhusalt kontrollida.

Muudatusettepanek 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 

(31) Kõik tubakatooted võivad põhjustada 
surma, haigestumist ja töövõimetust ning 
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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.

nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on 
oluline jälgida uudsete tubakatoodetega 
seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele 
tuleb panna kohustus teatada uudsetest 
tubakatoodetest, ilma piiramata 
liikmesriikide õigust neid keelata või 
lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja 
esitama viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et 
hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja 
muuta. Lapsi ja noori tuleb harida, sest 
see on kõige lihtsam ja tulemuslikum viis 
noorte kaitsmiseks sõltuvuse tekkimise 
eest. Kaaluda tuleks ka sellise fondi 
loomist, mida rahastaksid tubakatoodete 
tootjad ja mille raamas rahastataks 
nikotiinivastaseid kampaaniaid. 
Liikmesriigid peaksid ühtlustama oma 
seadused nii, et tubakatooteid tohiks osta 
alates 18. eluaastast.

Or. pl

Muudatusettepanek 67
Jean-Pierre Audy

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 tootmist, turustamist ja tarbimist 
tuleb reguleerida. 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.
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Or. fr

Muudatusettepanek 68
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 69
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
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. 

välja jäetud
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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.
__________________
42 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67, viimati 
muudetud direktiiviga 2011/62/EL, 
ELT L 174, 1.7.2011, lk 74.

Or. fr

Selgitus

Tuleb rõhutada, et esildatud õigusakt ei põhine ühelgi konsolideeritud teaduslikul uurimusel.
E-sigaret ei ole tubakatoode. See ei ole ka ravim. See on üsna uus toode, mida tuleks käsitleda 
eraldi õigusaktis, kui praegu käimasolevad uuringud jõuavad ükskord põhjendatud 
järeldusteni. Komisjoni kutsutakse üles tegema ettepanekut sellise õigusakti kohta pärast 
laiaulatuslikku ja läbipaistvat konsulteerimist.

Muudatusettepanek 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

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 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite kvaliteeti, ohutust ja 
tõhusust. Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
muid nikotiinisisaldusega tooteid, mis ei 
ole tubakatooted, tuleks reguleerida 
eeloleva farmaatsiatoodete paketi 
läbivaatamise käigus, eesmärgiga 
tarbijaid teavitada ja kaitsta.
Läbivaatamine võib hõlmata selliste 
nikotiinisisaldusega toodete tarbekaubana 
turustamist lubavaid sätteid, mis on 
väiksema riskiga ning positiivse riski/kasu 
suhtega ja mis võivad aidata tarbijatel 
suitsetamisest loobuda, tingimusel et need 
tooted kannavad kohandatud terviseohu 
hoiatust. 

Or. en

Muudatusettepanek 71
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite kvaliteeti, ohutust ja 
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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.

tõhusust. Arvestades, et suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud, 
peaks komisjon oma eelseisva asjaomaste 
farmaatsiaalaste õigusaktide 
läbivaatamise osana korraldama uuringu 
ja täieliku mõjuhindamise, sealhulgas 
konsulteerima sidusrühmadega, et 
selgitada selle põhjal välja kõige 
asjakohasem e-sigarettide reguleerimise 
viis. 

Or. en

Selgitus

Kui kohaldada kõigi nikotiini sisaldavate toodete suhtes ravimite korda, korraldamata 
kõigepealt üksikasjalikku mõjuhinnangut, võib tõhusalt, aga tarbetult põhjustada toote 
piiramise turul või selle kadumise turult. Kavandatav ELi farmaatsiatoodete paketi 
läbivaatamine kahe aasta pärast peaks andma seadusandjatele piisavalt aega selle 
nõuetekohaseks korraldamiseks ning asjakohase raamistiku väljaselgitamiseks seoses e-
sigarettide reguleerimisega.

Muudatusettepanek 72
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kuid eralduva 
nikotiini koguse mõõtmine on osutunud 
keeruliseks, kuna see sõltub toodetest ja 
nende kasutamise viisist. Seega, kui
kohaldada kõigi nikotiinisisaldusega 
toodete suhtes direktiivi 2001/83/EÜ, 
sõltumata nende nikotiinisisaldusest, 
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

Ainus põhjendus, miks nikotiinisisaldusega tooteid turustada, on suitsetamisest loobumine. 
Nikotiinisisaldusega toodetest eralduvat nikotiinikogust on väga keeruline mõõta. Väikese 
nikotiinisisaldusega nikotiinitoodete intensiivne kasutamine võib ikkagi põhjustada 
arvestatavat nikotiinitarbimist. Seega on asjakohane, et kõigi nikotiinisisaldusega toodete 
kohta kehtiksid ravimeid käsitlevad õigusaktid. See tagaks nikotiinisisaldusega toodete 
kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe, aga ka võrdsed võimalused kõigile nikotiinisisaldusega
toodetele.

Muudatusettepanek 73
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on seotud muudatusettepanekuga, mille kohaselt võiksid kõigi nikotiinisisaldusega 
toodete kohta kehtida ravimeid käsitlevad õigusaktid. Kui kõiki nikotiinisisaldusega tooteid 
reguleeritakse samamoodi nagu ravimeid, sõltumata nende nikotiinisisaldusest, muutub säte 
märgistamise kohta üleliigseks.

Muudatusettepanek 74
Niki Tzavela

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 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 75
Hans-Peter Martin
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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 
piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu 
võimalikele terviseohtudele.

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

Or. de

Muudatusettepanek 76
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 ellu viia kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
ellu viia kooskõlas määrusega (EL) nr 
182/2011.

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
esimeses lõigus esitatud ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.
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Muudatusettepanek 77
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte seoses 
käesoleva direktiivi vähem oluliste 
osadega. 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
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Muudatusettepanek 79
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada eralduvate ainete 
mõõtmise meetodid; kehtestada mürgisust 
või sõltuvusttekitavat toimet 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada eralduvate ainete 
mõõtmismeetodeid; kehtestada mürgisust 
või sõltuvusttekitavat toimet 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.

Or. de
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Muudatusettepanek 81
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige 
selleks, et kehtestada eralduvate ainete 
mõõtmismeetodeid; kehtestada mürgisust 
või sõltuvusttekitavat toimet 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.

Or. de
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Muudatusettepanek 82
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 83
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Rõhutab liikmesriikide tähtsust ja 
vastutust rahvatervise kaitses ja
ennetustöös selleks, et tagada riiklik tugi 
ja nõustamine noortele, riiklikes 
suitsetamisvastastes 
ennetuskampaaniates, eelkõige koolides; 
peab põhitähtsaks universaalset ja tasuta 
juurdepääsu suitsetamisest loobumise 
nõustamisele ja vastavale ravile.

Or. pt

Muudatusettepanek 84
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(40) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada tubaka- ja seonduvate toodete 
tootmise, esitlemise ja müügi erieeskirjad; 
seeläbi tuleks tagada, et liikmesriigid ei 
kehtestaks direktiivi nõuetest kaugemale 
ulatuvaid siseriiklikke seadusandlikke 
sätteid, mis käsitlevad märgistamis- ja 
pakendamisnõudeid.

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

Or. de
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Muudatusettepanek 85
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(40) Käesoleva direktiiviga ühtlustatakse 
täielikult tubaka ja seonduvate toodete 
tootmise, esitlemise ja müügi teatud 
aspektid ning liikmesriikidel ei tuleks 
lubada säilitada riiklikke õigusnorme, mis
erinevad käesoleva direktiiviga sätestatud 
märgistamis- ja pakendamisnõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ewald Stadler

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 

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

mis tahes toodete puhul, kui see on 
tervisekaitse seisukohalt põhjendatud.
Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis 
tahes toodete suhtes rangemad 
õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb 
liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga.
Meelevaldse diskrimineerimise vahend on 
näiteks nõue suurendada terviseohu 
hoiatuste pindala üle 60 protsendi.
Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtsed 
pakendamis- ja märgistamiseeskirjad, 
seetõttu allub liikmesriikide 
otsustamisvabadus käesolevas direktiivis 
sätestatud eeskirjadest erinevate normide 
kehtestamisel rangetele kriteeriumidele.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Konrad Szymański

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 

(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 



AM\936107ET.doc 53/145 PE510.761v01-00

ET

liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile 
tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes 
arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis 
tagatakse käesoleva direktiiviga.

liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse 
seisukohalt põhjendatud. Rangemad 
siseriiklikud õigusnormid peavad olema 
vajalikud ja vastama proportsionaalsuse 
põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise 
diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud. Rangematest siseriiklikest 
õigusnormidest tuleb komisjonile ette 
teatada, võttes arvesse tervise kaitse kõrget 
taset, mis tagatakse käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pädevus kiita heaks või lükata tagasi tulevasi riiklikke meetmeid ei ole asjakohane, 
sest riiklike meetmete ELi õigusele vastavuse üle otsustavad kohtud.

Muudatusettepanek 88
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Käesolev direktiiv sätestab väga 
ulatuslikult ühtsed eeskirjad tubaka- ja 
sarnaste toodete tootmisele, 
kujundamisele ja müügile. Direktiiv 
mõjutab paljude sätetega põhiõigusi.
Selleks et tagada õiguskindlust, ei tohiks 
liikmesriigid kehtestada käesolevas 
direktiivis sätestatud märgistamis- ja 
pakendamisnõuetest erinevaid eeskirju.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Muudatusettepanek 90
Paul Rübig

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 
kehtestada siseriiklikke õigusnorme mis 
tahes toodete puhul selliste aspektide 
suhtes, mis ei kuulu käesoleva direktiivi 
sätete kohaldamisalasse, et kaitsta rahva 
tervist; liikmesriigid ei tohi keelata või 
piirata tubaka- või seonduvate toodete 
müüki, importi ja tarbimist, tingimusel, et 
need on vastavuses käesoleva direktiivi 
nõuetega.

Or. de
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Muudatusettepanek 91
Niki Tzavela

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 
võimalus võtta tubakatoodetega seoses 
vastu rangemaid eeskirju, mida nad 
peavad vajalikuks rahvatervise 
kaitsmiseks, tingimusel et need eeskirjad 
jäävad väljapoole käesoleva direktiivi 
reguleerimisala. Kui tubaka- või 
seonduvad tooted on kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega, ei keelusta ega piira 
liikmesriigid kõnealuste toodete importi, 
müüki või tarbimist.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
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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.

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. 
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.

(Kui ei võeta vastu vastavaid 
muudatusettepanekuid, millega 
kehtestatakse standarditud pakendid, 
muutub kõnealune muudatusettepanek 
kehtetuks.)

Or. en

Selgitus

Standarditud pakendid tuleks muuta kohustuslikuks, nagu on kirjeldatud sama 
muudatusettepaneku esitaja teistes muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liikmesriigid täiendavad käesoleva 
direktiivi õigusnorme kõikide meetmetega, 
mis on vajalikud Euroopa kodanike 
rahvatervise kaitseks. Tubakatoodete 
suhtes Euroopa Liidus kohaldatava 
maksustamise järkjärguline ühtlustamine 
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ning teavituskampaaniate korraldamine 
meedias ja noorte seas õppeasutustes on 
kaks peamist vahendit, mille abil võidelda 
tubakaga seotud ohtude vastu noorte seas.

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Kui tubaka- või sarnased tooted 
vastavad käesoleva direktiivi tingimustele, 
ei tohi liikmesriigid selliste toodete 
importi, müüki või tarbimist keelata ega 
ebaproportsionaalselt piirata. Tootjatele 
tuleb nimelt tagada teatav õiguskindluse 
miinimumtase.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 b) Liikmesriigid katavad tubaka 
tarbimisega seotud tervishoiukulud 
tubakatoodete suhtes kehtestatud otsesest 
maksustamisest saadavatest tuludest.

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta sätestatud eeskirjade ja 
kaitseklauslitega.

(42) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta sätestatud eeskirjade ja 
kaitseklauslitega. Järgida tuleb ka riikide 
andmekaitsesätteid.

Or. de

Muudatusettepanek 97
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(45) Ettepanek mõjutab mitut Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud 
põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), sõna- ja teabevabadust 
(artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 
16) ja õigust omandile (artikkel 17),

Or. de
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduv kaubamärgiõigustesse sekkumine ei ole siseturu toimimise 
parandamiseks kuidagi vajalik. Lisaks ei otsusta põhiõigustesse sekkumise seaduslikkuse üle 
mitte seadusandjad, vaid sõltumatud kohtud.

Muudatusettepanek 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata Rootsis 
huuletubaka suhtes, kooskõlas Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikliga 
151.

Or. en

Selgitus

Kuna huuletubaka kasutamisele on Rootsis tehtud erand ja kuna see ei ole siseturul müüdav 
toode, ei peaks käesolevat direktiivi Rootsis huuletubaka suhtes kohaldama.

Muudatusettepanek 99
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 102
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mentool on klassikaline sigareti maitse- ja lõhnaaine, mis enamasti ei ahvatle noori 
suitsetajaid, ning seega ei ole siin konkreetset põhjust sekkumiseks.

Muudatusettepanek 104
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 105
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 108
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „eristav maitse või lõhn” – eristatav 
lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn 
või maitse, mille annab lisaaine või 

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

lisaaine või lisaainete kombinatsioon 
(sealhulgas puuviljad, vürtsid, taimed, 
alkohol, magusaained, vanilje jne), mis on 
äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast 
tarbimist või tarbimise ajal;

Or. en

Selgitus

Mentool on mõnedes liikmesriikides kujunenud tavapäraseks tubakatoodete koostisaineks. Kui 
seda käsitletakse muude lõhna- ja maitseainetega võrdsetel alustel, avaldab see nende 
liikmesriikide tubakaturgudele ebaproportsionaalset mõju ning võib ka viia ebaseadusliku 
müügini nendes liikmesriikides. Pealegi ei olda mainitud teaduslike tõendite asjus ühel 
meelel.

Muudatusettepanek 109
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) „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;

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks käsitleda maitseid ja lõhnu üldiselt, mitte üksnes eristavaid maitseid ja 
lõhnu.

Muudatusettepanek 110
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 111
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sigarillod on hõlmatud juba sigari mõistega, seetõttu ei ole eraldi mõiste vajalik.

Muudatusettepanek 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 113
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sigarillo on nagu iga teine sigari liik, eraldi mõiste ei ole seetõttu vajalik.

Muudatusettepanek 114
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 115
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 116
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) „taastatud tubakas” – tubaka 
peksmisest ja tubakatoodete 
valmistamisest järele jäänud tubakataime 
erinevate osade ümbertöötlemise tulemus, 
mida kasutatakse eraldi lehtede või 
kiududena sigarettide ja muude 
tubakatoodete valmistamiseks kasutatava 
tubakasegu koostisosana;

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Roger Helmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „väiksema riskiga tubakatooted” –
tubakatoode, mis on välja töötatud ja 
mida turustatakse suitsetamisega seotud 
riskide vähendamiseks võrreldes 
tavapäraste tubakatoodetega, eelkõige 
sigarettidega, ja mis tuuakse turule pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Paul Rübig

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Arvestades mõnede liikmesriikide väga väikest sigarite ja piibutubaka tarbimist, võib 
erakorraline olukord, nagu 10 %-line müügimahu tõus, väga kiiresti kujuneda.

Muudatusettepanek 121
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kindlaks käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
hetkel] Eurobaromeetri aruande või 
samaväärsete leviku uuringute põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) „olukorra oluline muutumine” –
müügimahu suurenemine tooteliigiti, 
näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode 
müügimahu suurenemine, vähemalt 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;

Or. pt

Muudatusettepanek 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) „olukorra oluline muutumine” –
müügimahu suurenemine tooteliigiti, 
näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode 
müügimahu suurenemine, vähemalt 10 % 

(30) „olukorra oluline muutumine” –
müügimahu suurenemine tooteliigiti, 
näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode 
müügimahu suurenemine, vähemalt 20 % 
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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;

ulatuses 10 suurima 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;

Or. de

Selgitus

Sigarite ja piibutubaka aastane tarbimine on enamikus liikmesriikides väga väike.
Müügimahtude 10 %-list kõikumist võib seetõttu liialt kergesti ette tulla.

Muudatusettepanek 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Muudatusettepanek 125
Niki Tzavela

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

(36 a) „taastatud tubakas” – purustatud 
tubakataime eri osade parendamise ning 
tubakatoodete tootmise tulemus, mida 
kasutatakse lehtede kaupa sigarite ja 
sigarillode ümber keeramiseks või 
üksikute osade kaupa sigarettide ja 
muude tubakatoodete tubakasegu 
komponendina.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleb võtta arvesse kõiki tubakatooteid ja olemasolevaid taastamistehnikaid ning 
need täpselt määratleda, et rakendada täpselt ühesuguseid eeskirju kogu siseturul.

Muudatusettepanek 126
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikides turuleviidavatest või 
toodetavatest sigarettidest eralduvate ainete 
maksimaalsed sisaldused on järgmised:

1. Liikmesriikides turuleviidavatest 
sigarettidest eralduvate ainete 
maksimaalsed sisaldused on järgmised:

Or. de

Muudatusettepanek 127
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 0,002 pikoküriid poloonium 210t
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Or. en

Selgitus

On leitud, et poloonium on tubakas oluline kantserogeen. Iga sigaret sisaldab ligikaudu 0,04 
pikoküriid (Rego, Isis, 2009). Hinnangute kohaselt saab 30 sigaretti päevas suitsetav inimene 
mahvikaupa mürki kuni koguseni, mis on võrdne 300 rindkere röntgenuuringu kiirgusdoosiga 
aastas (Rego, Scientific American, 2011). Mitme meetme kombineerimise abil saaks 
sigarettidest poloonium 210 peaaegu likvideerida (nt madala uraanisisaldusega väetise 
kasutamine, lehtede pesemine pärast saagikoristust, lisaained, filtrid).

Muudatusettepanek 128
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 129
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 130
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

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. it

Selgitus

Komisjoni volitus vähendada maksimaalset tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust 
tuleb esmajärjekorras vaidlustada, sest see võimaldab muuta direktiivi põhiaspekte (ja 
tegelikult keelata igasugused praegu turul olevad tubakatooted) ilma Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu asjakohase kaasamiseta ning vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 
lõikes 1 sätestatuga.
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Muudatusettepanek 132
Maria do Céu Patrão Neves

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. pt

Muudatusettepanek 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 134
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

välja jäetud
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22, et kohandada lõikes 1 sätestatud 
maksimaalseid sisaldusi, võttes arvesse 
teaduse arengut ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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 lõige 2 sisaldab direktiivi olulisi osi ega kuulu seetõttu delegeeritud õigusaktide 
rakendusalasse.

Muudatusettepanek 136
Roger Helmer

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
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Or. en

Muudatusettepanek 137
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 138
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 140
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kasutamine direktiivi vähem oluliste sätete puhul ei ole Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 kohaselt õigustatud.

Muudatusettepanek 141
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Komisjoni volitus kehtestada ja kohandada muude eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi 
tuleb esmajärjekorras vaidlustada, sest see võimaldab muuta direktiivi põhiaspekte (ja 
tegelikult keelata igasugused praegu turul olevad tubakatooted) ilma Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu asjakohase kaasamiseta ning vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 
lõikes 1 sätestatuga.

Muudatusettepanek 143
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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sigarettidest eralduvate muude ainete ja 
muudest tubakatoodetest kui sigarettidest 
eralduvate selliste ainete maksimaalseid 
sisaldusi, mis suurendavad märgatavalt 
tubakatoodete mürgisust ja 
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõige 3 sisaldab direktiivi olulisi osi ega kuulu seetõttu delegeeritud õigusaktide 
rakendusalasse.

Muudatusettepanek 145
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. nl

Muudatusettepanek 146
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 147
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes. 
Võttes arvesse rahvusvaheliselt 
kokkulepitud standardeid, kui need on 

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

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
maksimaalsed sisaldused, mis nad on 
kehtestanud sigarettidest eralduvate muude 
ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest 
kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes.
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sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Or. de

Muudatusettepanek 150
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 151
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. nl

Muudatusettepanek 152
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgitus, mille eesmärk ei ole kohustada tootjaid tegema kulukaid eralduvate ainete katseid 
toodete nende osade puhul, mis ettenähtud kasutustingimuste korral ei põle, nt sigarettide 
filtrid.

Muudatusettepanek 153
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon palub ISO-l välja töötada 
standardi poloonium 210 sisalduse 
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mõõtmiseks tubakas.

Or. en

Selgitus

On juba olemas ISO standard poloonium 210 aktiivsuse mõõtmiseks vees (ISO 13161:2011). 
Selle standardi põhjal peaks olema võimalik töötada välja standard poloonium 210 sisalduse 
mõõtmiseks tubakas. Komisjon peaks paluma ISO-l selline standard välja töötada.

Muudatusettepanek 154
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et piisab avalikult kättesaadavast veebilehest ning liikmesriikidel 
ei ole vaja selleks luua eraldi uut veebilehte.

Muudatusettepanek 155
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 156
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Keelustatakse kõik tubakatoodete 
lisaained, mis ei ole loetletud -I lisas, või 
nimetatud lisas loetletud lisaained, kui 
neid ei kasutata selles lisas esitatud 
tingimustel. -I lisa sisaldab ainult selliseid 
aineid, mis ei vasta määruse EÜ 
nr 1272/2008 kohaselt ohtlike ainetena 
klassifitseerimise tingimustele ja mis ei 
moodusta selliseid aineid süttimisel. -I lisa 
ei sisalda eristava maitsega aineid või 
tubaka maitset parandavaid aineid. 
Komisjoni volitatakse võtma kooskõlas 
artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte -
I lisa koostamiseks ja muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Ainult nende lisaainete piiramine, millel on „eristav lõhn või maitse”, ei ole piisav. 
Tubakatoodetes peaks olema lubatud kasutada vaid selge heakskiidu saanud lisaaineid. 
Selleks ei kvalifitseeru mis tahes ohtlikud ained (tavaolekus või süttimisel), maitseained ning 
maitset parandavad ained. See järgib WHO suuniseid, mille kohaselt oleks vaja keelustamise 
või piiramise teel reguleerida maitset parandavate koostisosade kasutamist tubakatoodetes.

Muudatusettepanek 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

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

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

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn, kui see suurendab tarbimise ajal 
märgatavalt tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Or. en

Selgitus

Sigaretid on jätkuvalt legaalne toode ja seetõttu ei ole lõhna- ja maitseainete kasutamisse 
sekkumine põhjendatud, välja arvatud juhul, kui neid sisaldavad tooted on tõepoolest 
ebatervislikumad kui tavalised sigaretid.

Muudatusettepanek 159
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia tooteid, 
millel on lisaainete tõttu muu kui tubaka 
domineeriv maitse või lõhn vastavalt lõike 
2 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 
lõhn. Seda ei kohaldata Rootsis 
huuletubaka turuleviimise suhtes 
kooskõlas Austria, Soome ja Rootsi 
ühinemisakti artikliga 151.

Or. en

Selgitus

Kuna huuletubaka kasutamisele Rootsis on tehtud erand ja kuna see ei ole siseturul müüdav 
toode, ei peaks huuletubaka lõhna ja maitset Rootsis reguleerima.

Muudatusettepanek 161
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristav maitse või 

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, milles on lisaaineid, mis 
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lõhn. annavad muu kui tubaka valdava maitse, 
võttes arvesse lõikes 2 sätestatut.

Or. es

Muudatusettepanek 162
Jean-Pierre Audy

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 reguleerivad selliste 
tubakatoodete turule viimist, millel on 
eristav maitse või lõhn.

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid lubavad selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 
tootmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

-I lisasse võib kanda selliseid lisaaineid, 
mis on vajalikud tubakatoodete tootmiseks, 
kui need ei anna tootele maitset või lõhna 
ega suurenda tubakatoodete 
ligitõmbavust.

Or. en

Selgitus

Nagu tervisevolinik Borg on korduvalt rõhutanud, peab tubakas maitsema nagu tubakas. See 
tähendab, et tubaka tootmisel ei saa maitse- või lõhnaained vajalikud olla. Tubakatootmisel 
saab vajalikuks pidada ainult selliseid lisaaineid, mis ei anna tubakatoodetele eristavat 
maitset ja lõhna ega ei ole seotud nende ligitõmbavusega.

Muudatusettepanek 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väide, et mõni lisaaine või lõhna-/maitseaine on toote valmistamisel „oluline”, on ebaselge 
ning põhjustab järjekindlusetuid otsuseid ja probleeme.

Muudatusettepanek 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 167
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 168
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sama esitaja muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 esimeses lõigus esitatud 
ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 170
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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.

Or. en
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Selgitus

Sama esitaja muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 esimeses lõigus esitatud 
ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 171
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 172
Salvador Sedó i Alabart

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.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 173
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 175
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 176
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 177
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel 
saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine 
või lisaainete kombinatsioon annab 
eristava maitse või lõhna peamiselt siis, kui 
selle sisaldus või kontsentratsioon ületab 
teatavat taset, teeb komisjon kinnitatud 
teaduslike uuringute põhjal ettepanekud 
kehtestada selliste eristavat maitset või 
lõhna andvate lisaainete või nende 
kombinatsioonide suhtes piirnormid.

Or. pt

Muudatusettepanek 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõigete 1 ja 2 rakendamisel saadud 
kogemus näitab, et teatav lisaaine või 
lisaainete kombinatsioon annab eristava 
maitse või lõhna peamiselt siis, kui selle 
sisaldus või kontsentratsioon ületab 
teatavat taset ja kui see suurendab 
tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet. 
Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada selliste eristavat maitset 
või lõhna andvate lisaainete või nende 
kombinatsioonide suhtes piirnormid.

Or. en
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Selgitus

Sigaretid on jätkuvalt legaalne toode ja seetõttu ei ole lõhna- ja maitseainete kasutamisse 
sekkumine põhjendatud, välja arvatud juhul, kui neid sisaldavad tooted on tõepoolest 
ebatervislikumad kui tavalised sigaretid.

Muudatusettepanek 179
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Juhul kui teatav lisaaine või lisaainete 
kombinatsioon annab maitse või lõhna 
peamiselt siis või parandab 
maitseomadusi üksnes siis, kui selle 
sisaldus või kontsentratsioon ületab 
teatavat taset, volitatakse komisjoni vastu 
võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et kehtestada -I lisa vastava 
muutmise abil selliste lisaainete või nende 
kombinatsioonide suhtes piirnormid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ettepanekuga võtta lisaainete kasutamise eeltingimusena kasutusele positiivne 
loetelu, peaks säte, millega volitatakse komisjoni kehtestama piirnormid, kehtima kõikide 
maitsete ja lõhnade ja kõikide lisaainete suhtes, mis võivad maitseomadusi parandada.

Muudatusettepanek 180
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid keelavad tubakatoodetes 4. Liikmesriigid reguleerivad
tubakatoodetes järgmiste lisaainete 
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järgmiste lisaainete kasutamise: kasutamist:

Or. fr

Muudatusettepanek 181
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid keelavad tubakatoodetes
järgmiste lisaainete kasutamise:

4. -I lisa ei sisalda järgmisi tubakatoodete 
lisaaineid:

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
esimeses lõigus esitatud ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 182
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vitamiinid ja muud lisaained, mis 
loovad mulje, et tubakatoode on tervisele 
kasulik või et selle kasutamine on 
tervisele vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted,

(a) vitamiinid,

Or. es

Muudatusettepanek 183
Salvador Sedó i Alabart



PE510.761v01-00 102/145 AM\936107ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kofeiin ja tauriin,

Or. es

Muudatusettepanek 184
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid keelavad lõigetes 1 ja 4 
märgitud lisaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust.

Or. es

Muudatusettepanek 185
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid keelavad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 

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

või suitsu intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei 
tohi sisaldada tubakat.

Or. en

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mille eesmärk on kooskõla positiivse loetelu ettepanekuga.

Muudatusettepanek 186
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid keelavad maitse- ja 
lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust, kui need suurendavad 
tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet. 
Filtrid ja kapslid ei tohi sisaldada tubakat.

Or. en



AM\936107ET.doc 105/145 PE510.761v01-00

ET

Muudatusettepanek 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 191
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. See ei puuduta tehnilisi sätteid, mille 
eesmärk on vähendada tubakasuitsus 
sisalduvate teatavate kahjulike ühendite 
hulka või suurendada tubakatoodete 
biolagundatavust.

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid piiravad või asjakohaselt 
põhjendatud juhtudel keelavad teaduslike 
tõendite alusel viia turule tubakatooteid, 
mis sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, 
mis suurendavad tarbimise ajal 
mõõdetavalt tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

-I lisa ei sisalda teaduslike tõendite alusel 
lisaaineid sellistes kogustes, mis 
suurendavad tarbimise ajal tubakatoote 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet.

Or. en

Selgitus

Lubatud ei tohiks olla tubakatoote mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet suurendavad 
lisaained, mitte üksnes seda „märgatavalt” suurendavad lisaained.

Muudatusettepanek 194
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid piiravad selliste 
tubakatoodete turule viimist, mis 
sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, 
mis suurendavad tarbimise ajal
mõõdetavalt tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet, või, kui on
teaduslike tõendite alusel piisavalt 
põhjendatud, siis keelavad nende turule 
viimise.

Or. es

Muudatusettepanek 195
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt võetud 
meetmetest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
esimeses lõigus esitatud ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 196
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Samade muudatusettepanekute esitajate muudatusettepanek, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
esimeses lõigus esitatud ettepanekust kehtestada positiivne loetelu.

Muudatusettepanek 197
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 198
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 199
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 200
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 201
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Juhul kui teaduslikud tõendid näitavad, 
et teatav lisaaine või selle kasutamine 
teatavas koguses suurendab tarbimise ajal 
tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet üksnes siis, kui 
selle sisaldus või kontsentratsioon ületab 
teatavat taset, sealhulgas standardseid 
ohutuspiire, volitatakse komisjoni vastu 
võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 22, et kehtestada -I lisa vastava 
muutmise abil selliste lisaainete suhtes 
piirnormid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ettepanekuga võtta lisaainete kasutamise eeltingimusena kasutusele positiivne 
loetelu, peaks säte, millega volitatakse komisjoni kehtestama piirnormid, kehtima ka 
lisaainete suhtes, mis on mürgised ja sõltuvusttekitava toimega üksnes siis, kui need esinevad 
teatud kontsentratsioonis.
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Muudatusettepanek 202
Laurence J.A.J. Stassen

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. nl

Muudatusettepanek 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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
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Selgitus

Artikli 6 lõige 10 sisaldab direktiivi olulisi osi ega kuulu seetõttu delegeeritud õigusaktide 
rakendusalasse.

Muudatusettepanek 204
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjon võib liikmesriigi 
taotluse alusel või omal algatusel määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks, kas 
ta kaotab nimetatud vabastuse või mitte, 
kui olukord on oluliselt muutunud, mis 
eeldab müügimahu suurenemist 
tootekategooria kaupa vähemalt 20 % 
kümnel mahu järgi suuremal liikmesriigi 
turul. Kõnealused delegeeritud õigusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 21 
osutatud uurimismenetlusega ja neid ei 
kohaldata artiklis 17 reguleeritud uudsete 
tubakatoodete suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 205
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 

10. Muud tubakatooted kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted vabastatakse 
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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.

lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest. Komisjon võib liikmesriigi 
taotluse korral või omal algatusel 
otsustada selle erandi rakendusaktidega 
tühistada, kui olukord muutub märgatavalt 
seoses tootekategooria müügimahtude 
suurenemisega, vähemalt 20 % ulatuses 
kümne suurima mahuga liikmesriigi 
turgudel. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 21 
osutatud läbivaatamismenetlusega; neid 
ei kohaldata artiklis 17 osutatud uudsete 
toodete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Traditsioonilise nuusk- ja närimistubaka tarbimine piirdub väga väheste Euroopa 
piirkondadega ning on osa tavade säilitamisest. Lisaks tarbivad nuusk- ja närimistubakat 
peaasjalikult eakamad inimesed. Ka artiklites 10 ja 11 sätestatud märgistamiseeskirjade 
puhul kehtivad nuusk- ja närimistubakale samad vähem piiravad nõuded kui sigarettidele, 
sigarillodele ja piibutubakale. Seega peaks artiklis 6 kehtima sama erand.
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Muudatusettepanek 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 208
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Suitsuvabad tubakatooted sõltuvad lõhna- ja maitseainetest tavaliselt rohkem kui sigaretid, 
on aga viimastest tegelikult tervislikumad. Lisaks tarvitavad neid enamasti vanemad inimesed 
ja seega kujutavad need endast vähem ohtu noorte põlvkondade meelitamisel. Kui 
tarbimisharjumustes tekib mis tahes muutusi, siis see on pikaajalisem protsess ega vaja 
viivitamatuid meetmeid. Seetõttu tuleb selle otsustamine jätta kaasseadusandjatele.

Muudatusettepanek 209
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 210
Ioannis A. Tsoukalas

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 

10. Muid tubakatooteid kui sigaretid, 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted ei vabastata
lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude 
kohaldamisest.
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nimetatud vabastus, kui olukord on 
oluliselt muutunud, mida kinnitab 
komisjoni aruanne.

Or. el

Muudatusettepanek 211
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 212
Maria do Céu Patrão Neves

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 

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

Or. pt

Muudatusettepanek 213
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 214
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Et kanda koostisosa -I lisasse, 
esitavad tootjad ja importijad komisjonile 
taotluse. Taotlusele lisatakse järgmised 
andmed:
(a) nimi või ettevõtte nimi ja taotleja 
alaline aadress;
(b) koostisosa keemiline nimetus;
(c) koostisosa funktsioon ja piirkogus 



PE510.761v01-00 118/145 AM\936107ET.doc

ET

sigareti kohta;
(d) kindlad tõendid koos teaduslike 
andmetega, mis näitavad, et koostisosa 
suhtes ei kehti muud käesolevas artiklis 
loetletud välistamiskriteeriumid.
Komisjon võib küsida asjaomaselt 
teaduskomiteelt, kas kõnealuse koostisosa 
või selle teatava kontsentratsiooni suhtes 
kehtib mõni käesolevas artiklis loetletud 
välistamiskriteerium. Komisjon teeb 
otsuse kooskõlas lõikes 1 sätestatud 
menetlusega hiljemalt üks aasta pärast 
taotluse saamist.

Or. en

Selgitus

Sätestada tuleb koostisosade positiivsesse loetellu kandmise menetlus.

Muudatusettepanek 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakale (snus) tuleb teha käesoleva 
direktiivi artikli 6 sätete suhtes erand.

Or. sv

Selgitus

Kuna ELis kehtib suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka üldine müügikeeld, puudub ka 
piiriülene huvi reguleerida suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka koostisosi ELi 
tasandil. Selle asemel peab koostisosi reguleerima riigisiseselt see liikmesriik (Rootsi), kus 
müük on lubatud. Komisjoni ettepanekust võtta vastu direktiiv ei piisa, kui asi puudutab 
näiteks tervist kahjustavate lisandite reguleerimist. Võimalike tervist kahjustavate ainete 
kasutamisse ei sekkuta, samas kui tavapäraste maitselisandite kasutamine on rangelt 
reguleeritud.
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Muudatusettepanek 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus ning ilma et see piiraks 
artiklite 10 ja 11 märgistamisalaseid 
sätteid, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Selleks et tagada terviklik graafiline 
esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu 
hoiatused trükkida või kinnitada 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
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Selgitus

Sigaretipakkide puhul on terviseohu hoiatused pakenditele juba trükitud. Sigari- ja muude 
nišitoodete pakendite puhul kujutab pakendile trükkimine aga ebaproportsionaalset koormust 
tootjatele, kes on sageli väikesed või keskmise suurusega ettevõtjad. Ei ole teatatud ühestki 
juhtumist, kus terviseohu hoiatusega kleebiseid oleks pakenditelt eemaldatud. Seetõttu ei ole 
pakenditele trükkimisel ilmselget lisaväärtust.

Muudatusettepanek 218
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. 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 

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

pinnale, mis tuleb nähtavale siis, kui 
tarbijapakend avatakse. Nii üldhoiatus kui 
ka lisateave peavad katma 50 % pinnast, 
millele need on trükitud.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 221
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. 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 

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. 
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lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. el

Muudatusettepanek 222
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 223
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. 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 

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. 
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lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 50 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei tuleks määratleda pakendi kujundust, praegusel juhul pakendi 
füüsilisi mõõtmeid. Sellised määratlused hõlbustavad ebaseaduslikku kaubandust ja 
vähendavad tarbijate valikuid, uuenduslikkust ja konkurentsi. Intellektuaalomandi õigusi ei 
lasta kasutada või rikutakse neid. See meede on ka ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja 
lisateave trükkida tarbijapakendite 
külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius 
peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus 
vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb 
lisateave trükkida pinnale, mis tuleb 
nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. 
Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad 
katma 40 % pinnast, millele need on 
trükitud.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
terviseohu hoiatuste sõnastust vastavalt 
teaduse ja turu arengule;
(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
terviseohu hoiatuste sõnastust vastavalt 
teaduse ja turu arengule;
(b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

Or. de

Muudatusettepanek 227
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
terviseohu hoiatuste sõnastust vastavalt 
teaduse ja turu arengule;
b) määrata kindlaks käesolevas artiklis 
määratletud terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, 
sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.

Or. nl

Muudatusettepanek 228
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Roger Helmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 230
Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 232
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 233
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 80 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. en

Selgitus

Terviseohu hoiatused on olulised teadlikkuse tõstmisel tubaka halvast mõjust tervisele ja 
tubakatoodete kasutamise alustamise ärahoidmisel noorte hulgas. Seetõttu peaks terviseohu 
hoiatuste mõõtmeid suurendama.

Muudatusettepanek 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE510.761v01-00 128/145 AM\936107ET.doc

ET

tagumisest välispinnast; tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 236
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 237
Niki Tzavela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) katma 45 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi eesmisest ning 60 %
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tagumisest välispinnast; tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Ewald Stadler

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 tarbijapakendi ja iga 
välispakendi eesmisest välispinnast mitte 
rohkem kui 43 % ja tagumisest 
välispinnast mitte rohkem kui 62 %;

Or. de

Selgitus

Rangeimad eeskirjad on praegu Belgias (43 % ees ja 62 % taga). Veel suurem pind hoiatuste 
jaoks rikuks kahtlemata turuõigusi. Eurobaromeetri uuringu kohaselt ütleb 82 % küsitletutest, 
et hoiatustel ei ole nende suitsetamisega seotud otsustele mingit mõju.

Muudatusettepanek 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangus ei väidetud selgelt, et 75 % suurusega terviseohu hoiatus oleks 
tõhusam võrreldes näiteks 50 % suurusega. Arvestades kaubamärkide omandiõigusi ja 
turuosade kinnistamist suurtootjate kasuks, tuleks terviseohu hoiatuste pinda vähendada.
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Muudatusettepanek 240
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) katma 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast;

Or. de

Muudatusettepanek 241
Alajos Mészáros

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 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi eesmisest ning 50 %
tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 242
Konrad Szymański

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 40 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi eesmisest ning 50 %
tagumisest välispinnast;

Or. en



AM\936107ET.doc 131/145 PE510.761v01-00

ET

Muudatusettepanek 243
Roger Helmer

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 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi eesmisest ning 40 %
tagumisest välispinnast;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Roger Helmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 245
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 246
Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 247
Niki Tzavela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 248
Maria do Céu Patrão Neves

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 ülemises pooles ja muu 
pakendile kantud teabega samasuunaliselt;

Or. pt
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Muudatusettepanek 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Algne säte ei tundu praktiline, kuna kaubamärgid ei ole mõnel juhul enam nähtavad, samas 
kui terviseohu hoiatus on igal juhul nähtaval, kuna see katab suurema pinna.

Muudatusettepanek 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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 muu pakendile kantud teabega 
samasuunaliselt;

Or. en

Muudatusettepanek 251
Derk Jan Eppink

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

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

(e) asetsema muu pakendile kantud teabega 
samasuunaliselt;

Or. nl

Selgitus

Kohustus kanda tarbijapakendile või välispakendile tervisega seotud märgistused, muudab 
ajalehekioskite (ja väikeste poodide) omanikele poe sisustamise ajal eri tootjate 
kaubamärkide eristamise väga keeruliseks. Poe sisustuse väljavahetamine oleks poeomanikele 
suur investeering, kui võtta arvesse, et nad kannatavad juba praegu vähenevate marginaalide 
tõttu. Lisaks on uuringud näidanud, et ajalehekioskite omanikud on tubakatoodete müügist 
rahaliselt väga sõltuvad.

Muudatusettepanek 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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 muu pakendile kantud teabega 
samasuunaliselt;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Jean-Pierre Audy

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;
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(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. fr

Muudatusettepanek 254
Niki Tzavela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 255
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. el

Muudatusettepanek 256
Inês Cristina Zuber

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

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. pt

Muudatusettepanek 257
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. de

Muudatusettepanek 258
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. pt
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Muudatusettepanek 259
Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 260
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 261
András Gyürk

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;
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(ii) laius: vähemalt 55 mm.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. es

Muudatusettepanek 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm; (i) kõrgus: vähemalt 50 mm;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm; (i) kõrgus: vähemalt 50 mm;
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Or. en

Muudatusettepanek 265
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) laius: vähemalt 55 mm. (ii) laius: vähemalt 42 mm.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga ei peaks märkimisväärselt piirama pakendite mõõtmeid, et keelustada näiteks 
sigarettide tarbijapakendit, mis sisaldab vähemalt 10 sigaretti. Sellised nõuded avaldavad 
mõju seaduslikele töökohtadele kogu tarneahelas, sealhulgas tootmises, hõlbustades samas 
ebaseaduslikku kaubandust, ning vähendavad tarbijate valikut, uuenduslikkust ja konkurentsi. 
Intellektuaalomandi õigusi ei lasta kasutada või rikutakse neid. See meede on ka 
ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 266
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tarbijapakendite puhul, mis on ette 
nähtud isevalmistatavate sigarettide 
tubaka jaoks ja mille pind ületab 75 cm2, 
peavad terviseohu hoiatused katma 
pinnast vähemalt 22,5 cm2; seda pinda 
suurendatakse 24 cm2-ni liikmesriikide 
puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 
26,25 cm2-ni liikmesriikide puhul, kus on 
kolm ametlikku keelt.

Or. de
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Muudatusettepanek 267
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. pt

Muudatusettepanek 268
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Muudatusettepanek 269
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. nl
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Muudatusettepanek 270
Roger Helmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 271
Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 273
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 274
Niki Tzavela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 275
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 276
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 277
Jean-Pierre Audy

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. fr

Muudatusettepanek 278
Alajos Mészáros

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, 

välja jäetud
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nii et seejuures säilib teksti, fotode ja 
suitsetamisest loobumist käsitleva teabe 
graafilise esituse terviklikkus ja nähtavus.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Niki Tzavela

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

Muudatusettepanek 280
Roger Helmer

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


