
AM\936769ET.doc PE510.829v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2012/0366(COD)

28.5.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
281–484

Raporti projekt
Robert Goebbels
(PE508.180v01-00)

Tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.829v01-00 2/108 AM\936769ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\936769ET.doc 3/108 PE510.829v01-00

ET

Muudatusettepanek 281
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu suitsetatav tubakas kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vabastatakse artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
nõude täitmisest, s.o tootele lisateabe 
kandmisest, ja artikli 9 kohase nõude 
täitmisest, st tootele terviseohu 
ühendhoiatuste kandmisest. Lisaks artikli 
8 lõikes 1 sätestatud üldhoiatusele peab 
kõnealuste toodete igal tarbijapakendil ja 
igal välispakendil olema mõni I lisas 
loetletud teksthoiatustest. Artikli 8 lõikes 1 
sätestatud üldhoiatus peab sisaldama 
viidet suitsetamisest loobumise 
abiteenustele kooskõlas artikli 9 lõike 1 
punktiga b.

Muu suitsetatav tubakas kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vabastatakse artiklites 8 ja 9 sätestatud 
nõuete täitmisest. Muu suitsetatava 
tubaka kui sigarettide ja isevalmistatavate 
sigarettide tubaka igal tarbijapakendil 
peab olema üldhoiatuse tekst 
„Suitsetamine tapab / Suitsetamine tapab 
– Loobuge suitsetamisest nüüd”. Lisaks 
üldhoiatuse tekstile peab kõnealuste 
toodete igal tarbijapakendil ja igal 
välispakendil olema mõni I lisas loetletud 
teksthoiatustest. Üldoiatuse tekst peab 
sisaldama viidet suitsetamisest loobumise 
abiteenustele.

Or. es

Muudatusettepanek 282
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu suitsetatav tubakas kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas 
vabastatakse artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
nõude täitmisest, s.o tootele lisateabe 
kandmisest, ja artikli 9 kohase nõude 
täitmisest, st tootele terviseohu 
ühendhoiatuste kandmisest. Lisaks artikli 8 

Muud suitsetatavat tubakat kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas ei 
vabastata artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
nõude täitmisest, s.o tootele lisateabe 
kandmisest, ja artikli 9 kohase nõude 
täitmisest, st tootele terviseohu 
ühendhoiatuste kandmisest. Lisaks artikli 8 
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lõikes 1 sätestatud üldhoiatusele peab 
kõnealuste toodete igal tarbijapakendil ja 
igal välispakendil olema mõni I lisas 
loetletud teksthoiatustest. Artikli 8 lõikes 1 
sätestatud üldhoiatus peab sisaldama viidet 
suitsetamisest loobumise abiteenustele 
kooskõlas artikli 9 lõike 1 punktiga b.

lõikes 1 sätestatud üldhoiatusele peab 
kõnealuste toodete igal tarbijapakendil ja
igal välispakendil olema mõni I lisas 
loetletud teksthoiatustest. Artikli 8 lõikes 1 
sätestatud üldhoiatus peab sisaldama viidet 
suitsetamisest loobumise abiteenustele 
kooskõlas artikli 9 lõike 1 punktiga b.

Or. el

Muudatusettepanek 283
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Üldhoiatuse tekst trükitakse tarbijapakendi 
ja iga välispakendi kõige nähtavamale 
pinnale, välja arvatud siis, kui tegemist on 
jaemüügis kasutatavate läbipaistvate 
tsellofaanümbristega. I lisas loetletud 
teksthoiatuste esitamist roteeritakse nii, et 
oleks tagatud nende korrapärane 
esinemine. Kõnealused hoiatused 
trükitakse tarbijapakendi ja iga 
välispakendi teisele kõige nähtavamale 
pinnale, välja arvatud siis, kui tegemist on 
jaemüügis kasutatavate läbipaistvate 
tsellofaanümbristega.

Or. es

Muudatusettepanek 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

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

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

Üldhoiatus trükitakse või kinnitatakse nii, 
et seda ei saa eemaldada, tarbijapakendi ja 
iga välispakendi kõige nähtavamale 
pinnale. I lisas loetletud teksthoiatuste 
esitamist roteeritakse nii, et oleks tagatud 
nende korrapärane esinemine. Kõnealused 
hoiatused trükitakse või kinnitatakse nii, et 
neid ei saa eemaldada, tarbijapakendi ja 
iga välispakendi teisele kõige nähtavamale 
pinnale.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eriti väikeste ja keskmise suurusega äriühingute puhul näib väikeste tootmismahtudega 
pakenditele trükkimise koormus ebaproportsionaalne. Lubada tuleks kleebise kasutamist, mis 
on senine praktika.

Muudatusettepanek 286
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoiatused võib kinnitada kleebiste abil, 
tingimusel et need on eemaldamatud.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 288
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijapakenditel, mille kõige nähtavam 
pind ületab 75 cm2, peavad lõigetes 2 ja 3 
ette nähtud hoiatused katma igal pinnal 
vähemalt 22,5 cm2 suuruse ala. Kõnealust 
nõutavat pinda suurendatakse 24 cm2-ni 



AM\936769ET.doc 7/108 PE510.829v01-00

ET

liikmesriikides, kus on kaks ametlikku 
keelt, ja 26,25 cm2-ni kolme ametliku 
keelega riikides.

Or. es

Muudatusettepanek 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tarbijapakendite puhul, mis on 
mõeldud muudele toodetele kui sigaretid 
ja mille kõige nähtavam pind on suurem 
kui 75 cm2, peavad lõikes 2 osutatud 
hoiatused katma vähemalt 22,5 cm2 ala 
kummalgi pinnal. Seda pinda 
suurendatakse 24 cm2-ni liikmesriikide 
puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 
26,25 cm2-ni liikmesriikide puhul, kus on 
kolm ametlikku keelt.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud üldhoiatus ja 
teksthoiatus:

4. Lõikes 1 osutatud üldhoiatuse tekst ja 
teksthoiatus:

Or. es

Muudatusettepanek 291
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pakenditel, mille esi- ja tagakülje 
pind on suurem kui 75 cm2, peavad 
terviseohu hoiatused moodustama 
mõlemal küljel vähemalt 22,5 cm2

asjaomasest pinnast. Kahe ametliku 
keelega liikmesriikides suureneb see pind
24 cm2-le, kolme ametliku keelega 
liikmesriikides 26,25 cm2-le.

Or. de

Muudatusettepanek 292
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) trükitakse valgele taustale musta 
värviga Helvetica bold kirjas. Hoiatused 
võivad olla peale pandud kleebisena, 
tingimusel et kõnealuseid kleebiseid ei saa 
ära võtta. Keelenõuete järgmiseks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks 
kirjasuuruse, tingimusel et asjaomase 
liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure ulatuse;

Or. es

Muudatusettepanek 293
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) trükitakse valgele taustale musta 
värviga poolpaksus kirjas. Hoiatused võib 
lisada ka kleebistel, kui need jäävad 
püsivalt pakendile. Keelenõuete 
järgmiseks võivad liikmesriigid määrata 
kindlaks kirjasuuruse, tingimusel et 
asjaomase liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;

Or. de

Selgitus

Tootjad, eeskätt väiksemad tootjad, impordivad paljud muud tooted kui sigaretid ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakas kolmandatest riikidest. Sel juhul peavad aadressi ja riigi 
märgistus olema sihipäraselt esitatud kleebisel.

Muudatusettepanek 294
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) trükitakse valgele taustale musta 
värviga Helvetica bold kirjas. Hoiatused 
võivad olla peale pandud kleebisena, 
tingimusel et neid kleebiseid ei saa ära 
võtta. Keelenõuete järgmiseks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks 
kirjasuuruse, tingimusel et asjaomase 
liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;

Or. pt
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Muudatusettepanek 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eriti väikeste ja keskmise suurusega äriühingute puhul näib väikeste tootmismahtudega 
pakenditele trükkimise koormus ebaproportsionaalne. Lubada tuleks kleebise kasutamist, mis 
on senine praktika.

Muudatusettepanek 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 297
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) ümbritsetakse musta värvi raamiga, 
mille joone laius on kolm millimeetrit selle 
pinna sees, mis on ette nähtud teksthoiatuse 
jaoks.

Or. de

Selgitus

Eeskiri ei avalda positiivset mõju ei siseturule ega rahvatervise kaitsele ning peaks olema 
sõnastatud selgelt ja üheti mõistetavalt.

Muudatusettepanek 298
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 299
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
kooskõlas artikliga 22 delegeeritud 
õigusakte, et tühistada lõikes 1 sätestatud 

välja jäetud
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vabastus, kui olukord on oluliselt 
muutunud, mida kinnitab komisjoni 
aruanne.

Or. de

Muudatusettepanek 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 10 lõiked 1 ja 5 sisaldavad direktiivi olulisi osi ega kuulu delegeeritud õigusaktide 
rakendusalasse.

Muudatusettepanek 303
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nii oluline tarbimisharjumuste muutumine ei toimu tõenäoliselt nii kiiresti, et seda küsimust 
ei saaks kaasseadusandjate ette viia. Selle küsimuse delegeerimine Euroopa Komisjonile 
jätaks viimasele liiga suure kaalutlusõiguse.

Muudatusettepanek 305
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 306
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

silmatorkavamale pinnale ja lisaks igale 
tootega seoses kasutatavale 
välispakendile, välja arvatud piiramatult 
läbipaistvatele lisapakenditele,

Or. de

Muudatusettepanek 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eriti väikeste ja keskmise suurusega äriühingute puhul näib väikeste tootmismahtudega 
pakenditele trükkimise koormus ebaproportsionaalne. Lubada tuleks kleebise kasutamist, mis 
on senine praktika.

Muudatusettepanek 308
Ewald Stadler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) katma 15 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 18 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 20 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Or. de
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Selgitus

Eurobaromeetri uuringus vastas 82 % küsitletutest, et terviseohu hoiatused ei mõjuta nende 
otsust tubakatoodete tarbimise kohta.

Muudatusettepanek 309
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 310
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 311
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See punkt tuleks jätta kaasseadusandjatele.

Muudatusettepanek 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud 

välja jäetud
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nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijapakendil, igal välispakendil ja 
tubakatootel endal olev märgistus ei tohi 
sisaldada ühtegi sellist elementi ega 
omadust, mis:

välja jäetud

(a) reklaamib tubakatoodet vahenditega, 
mis on valelikud, eksitavad, petlikud või 
loovad väära mulje tooteomaduste, 
tervisemõjude, ohtude või eralduvate 
ainete kohta;
(b) loovad mulje, et teatav tubakatoode on 
vähem kahjulik kui muud tubakatooted 
või sel on ergutav, jõuduandev, raviv, 
noorendav, looduslik, orgaaniline või 
muul viisil positiivne tervise- või
sotsiaalmõju;
(c) osutab maitse-, lõhna- või muudele 
lisaainetele või nende puudumisele;
(d) sarnaneb toidukaubaga.

Or. de

Selgitus

Eeskiri ei avalda positiivset mõju ei siseturule ega rahvatervise kaitsele.

Muudatusettepanek 315
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) jätavad mulje, nagu oleks teatav 
tubakatoode teistest vähem kahjulik, välja 
arvatud juhtudel, kus on olemas 
teaduslikud tõendid selle kohta, et nende 
kahjulik mõju on juba müügil olevate 
tubakatoodetega võrreldes tunduvalt 
väiksem;

Or. de

Selgitus

Tubakatoodete tarbimisel tekivad põlemisprotsessis erinevad kahjulikud ained. Kahjulike 
ainete sisaldusega tubakatoodete väljatöötamise välistamine praegu oleks väga taunitav ning 
võtaks lisaks tootmisettevõtjalt motivatsiooni tubaka tarbimise mõju uudsete toodete 
väljatöötamise eesmärgil edasi uurida.

Muudatusettepanek 316
Ewald Stadler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Tubakatoodete mõju on erinev. Täisealised tarbijad lähtuvad tubakatoodete valimisel pigem 
tegelikust subjektiivsest tundest, mille asjaomase toote tarbimine tekitab, kui toote 
kirjeldusest. Kategooriad „ jõuduandev” ja „ergutav” on olemuselt subjektiivsed, 
kategooriaid „orgaaniline” ja „looduslik” ei saa eitada, kuivõrd tubakatoodete tarbimisega 
kaasnevad vaieldamatult biokeemilised reaktsioonid.



PE510.829v01-00 20/108 AM\936769ET.doc

ET

Muudatusettepanek 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 319
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Sigaretid jäävad endiselt seaduslikuks tooteks ja tavaliselt eristuvad need oma spetsiifilise 
maitse alusel, millele tootjatel peaks olema võimalik tähelepanu juhtida. Ainus erand on 
juhtum, kui selline viide on eksitav seoses toodete tervisemõjuga, mis kajastub siiski juba 
punktides a ja b.

Muudatusettepanek 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline sõnastus võiks takistada selliste kirjelduste nagu „American blend” („Ameerika 
segu”) kasutamist (mis annab suitsetajatele teavet nii toote maitse kui ka kasutatud 
tubakasegu kohta). Puudub objektiivne põhjus selle sätte nii laiaulatuslikuks sõnastamiseks.

Muudatusettepanek 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punkti c sätet ei kohaldata 
sigaritele ega piibutubakale.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 323
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
sümbolid, nimed, kaubamärgid, kaudsed 
või otsesed märgid, eksitavad värvid või 
lisatud materjal, mis loovad mulje, nagu 
oleks teatav tubakatoode teistest vähem 
kahjulik.

Or. de

Selgitus

Euroopa tootjate pakendite kujundusega seotud konkurentsieeliseid ei tohi kahtluse alla 
seada, kui need ei ole eksitavad.
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Muudatusettepanek 324
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Keelatud elemendid ja omadused on 
muu hulgas tekst, sümbolid, nimed, 
kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid 
või lisatud materjal, nagu mis tahes 
kleebised, lahtikraabitavad elemendid ja 
ümbrised.

Or. en

Selgitus

Puudub alus „eksitavate värvide” keelamiseks ja selle termini tähendus on väga subjektiivne. 
Väikse läbimõõduga sigarettide ja toote kujule viitamise keelamine on selles artiklis kohatu. 
Selliste toodete keelamine soodustaks ebaseaduslikku kaubandust, vähendaks tarbija valikut, 
vähendaks innovatsiooni ja lämmataks konkurentsi.

Muudatusettepanek 325
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Väljend „eksitavad värvid” tekitab suuri määratlemisprobleeme ja annab kõikidele 
liikmesriikidele võimaluse direktiivi rakendamisel muud värvid keelata. See tekitaks suurt 
õiguslikku ebakindlust ja on vastuolus komisjoni taotletava siseturu ühtlustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 326
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 327
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt
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Muudatusettepanek 328
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 329
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On ebaselge, miks niinimetatud peenike sigarett on eksitav. See on levinud toode, millega ei 
kaasne mingit täiendavat ohtu tervisele.

Muudatusettepanek 331
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 332
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Selline õiguslik eeldus põhineks tegemata uuringul ja tuleb seega tagasi lükata.

Muudatusettepanek 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõiget 2 ei kohaldata 
kaubamärkidele, mis olid 19. detsembri 
2012. aasta seisuga olemas.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. nl

Selgitus

Pakenditega seotud kavandatud piirangutel oleks ebaproportsionaalne mõju 
suitsetamistubakat tootvatele VKEdele. Nad tegutsevad toodete eristamise kaudu (nt tootes 
tubakapurke) peamiselt nišiturul ja kaotaksid nende meetmete tõttu oma „ainulaadsed 
müügipakkumised”. Kuigi ma hindan püüdeid, mis julgustavad suitsetajaid tervislikel 
põhjustel suitsetamist maha jätma, on uuringud näidanud, et pakend ei mõjuta suitsetamise 
alustamist puudutavat otsust (Eurobaromeeter nr 385, 2012).

Muudatusettepanek 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mis oleks selle sätte mõju ja seetõttu näib sekkumine tootjate vabadusse 
turustada seaduslikku toodet ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 337
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 338
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 339
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, millel võib olla või mitte olla
klapiga suletav ava. Kui ava on klapiga 
suletav, peab klapp katma vähemalt 70 % 
pakendi eesmisest osast. Sigarettide 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 
sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide 
tubaka tarbijapakendis peab olema 
vähemalt 40 grammi tubakat.

Or. pt

Muudatusettepanek 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
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Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 342
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sigarettide tarbijapakend peab olema 
risttahukakujuline. Isevalmistatavate 
sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline 
tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp 
peab katma vähemalt 70 % pakendi 
eesmisest osast. Sigarettide tarbijapakendis 
peab olema vähemalt 19 sigaretti. 
Isevalmistatavate sigarettide tubaka 
tarbijapakendis peab olema vähemalt 40 
grammi tubakat.

Or. en
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Muudatusettepanek 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 344
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 345
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 346
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik suitsetamistubaka 
tarbijapakendi välispinnad ja 
välispakendid standarditakse järgmiselt:
(a) neil ei tohi olla kauba- või muud 
märki peale tootemargi ja tubakatoote 
nimetuse;
(b) need peavad olema tumedat, 
mitteligitõmbavat värvi, mille määrab 
Euroopa Komisjon;
(c) tootemark ja nimetus:

i) ei tohi esineda rohkem kui üks kord 
ükskõik millisel pinnal;
ii) peavad olema esitatud horisontaalselt 
all – sama suunaga nagu terviseohu 
ühendhoiatus – ning tarbijapakendi ja 
mis tahes välispakendi esi- ja tagaküljele 
allesjäänud ruumi keskel;
iii) peavad olema kooskõlas kõigi lõikes 3 
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sätestatud üksikasjalikumate 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

See muudatus toetaks raporti autori standarditud pakendi ettepanekut, laiendades seda 
igasugusele suitsetamistubakale. Samuti on tähtis, et standardne värv oleks tume ja 
mitteligitõmbav, kuna on näidatud, et see on tõhusam kui heledad värvid.

Muudatusettepanek 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 348
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et määratleda üksikasjalikumad 
eeskirjad tarbijapakendite kuju ja suuruse 
reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on 

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

Or. pt

Muudatusettepanek 349
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 350
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 351
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 352
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 354
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 355
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 357
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 358
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 359
András Gyürk

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 360
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 361
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. nl

Muudatusettepanek 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kordumatu identifitseerimistunnus peab 
edasi andma järgmist teavet:

2. Lõikes 1 osutatud
identifitseerimistunnus peab edasi andma 
järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 365
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Tuvastamis- ja jälgimissüsteem paneb tootjatele märkimisväärse koormuse. Nõue, et isegi 
jaemüügiettevõte tuleb teabele lisada, osutub väiketootjate jaoks peaaegu võimatuks, kuna 
nad kasutavad vahendajaid. Igal juhul on kavandatav tooteturg küll ebaseadusliku 
kauplemise vähendamiseks tähtis, kuid täpne jaemüügiettevõte ei näi olevat oluline. Lisaks 
sellele läheks algne sõnastus kaugemale sellest, mis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis kokku lepiti.

Muudatusettepanek 366
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuvastamis- ja jälgimissüsteem paneb tootjatele märkimisväärse koormuse. Nõue, et isegi 
jaemüügiettevõte tuleb teabele lisada, osutub väiketootjate jaoks peaaegu võimatuks, kuna 
nad kasutavad vahendajaid. Igal juhul on kavandatav tooteturg küll ebaseadusliku 
kauplemise vähendamiseks tähtis, kuid täpne jaemüügiettevõte ei näi olevat oluline. Lisaks 
sellele läheks algne sõnastus kaugemale sellest, mis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis kokku lepiti.

Muudatusettepanek 367
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni viimase 
ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat

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

registreerivad kõikide tarbijapakendite 
nende valdusesse jõudmise, kõik 
vahepealsed liikumised ja nende valdusest 
lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik 
täita, registreerides koondandmed, s.t 
välispakendi andmed, tingimusel, et 
tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja 
jälgimine on endiselt võimalik.

Or. en

Selgitus

Tuvastamis- ja jälgimissüsteem paneb tootjatele märkimisväärse koormuse. Nõue, et isegi 
jaemüügiettevõte tuleb teabele lisada, osutub väiketootjate jaoks peaaegu võimatuks, kuna 
nad kasutavad vahendajaid. Igal juhul on kavandatav tooteturg küll ebaseadusliku 
kauplemise vähendamiseks tähtis, kuid täpne jaemüügiettevõte ei näi olevat oluline. Lisaks 
sellele läheks algne sõnastus kaugemale sellest, mis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis kokku lepiti.

Muudatusettepanek 368
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuvastamis- ja jälgimissüsteem paneb tootjatele märkimisväärse koormuse. Nõue, et isegi 
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jaemüügiettevõte tuleb teabele lisada, osutub väiketootjate jaoks peaaegu võimatuks, kuna 
nad kasutavad vahendajaid. Igal juhul on kavandatav tooteturg küll ebaseadusliku 
kauplemise vähendamiseks tähtis, kuid täpne jaemüügiettevõte ei näi olevat oluline. Lisaks 
sellele läheks algne sõnastus kaugemale sellest, mis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis kokku lepiti.

Muudatusettepanek 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 370
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 371
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 372
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Muudatusettepanek 373
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude 
tubakatoodete kui sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes 

välja jäetud
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viie aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 
osutatud kuupäevale järgnevast 
kuupäevast.

Or. de

Muudatusettepanek 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

10. Lõikeid 1–8 hakatakse sigarettide ja
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes 
kohaldama kolme aasta ning kõigi teiste 
tubakatoodete suhtes seitsme aasta pärast
alates artikli 25 lõikes 1 osutatud 
kuupäevale järgnevast kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Kehtestatav tuvastamise ja jälgimise süsteem on väga keerukas ja seda ei ole senimaani 
sellises ulatuses katsetatud. Seetõttu on pikemad rakendusperioodid põhjendatud, pidades 
silmas ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimise, ilma et see piiraks Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist. See keeld ei mõjuta siiski 
traditsioonilisi suukaudselt kasutatavaid 
tubakatooteid, mida üksikud liikmesriigid 
võivad lubada.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid reguleerivad suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka 
turuleviimist, ilma et see piiraks Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka koostisosade reguleerimise 
vastutus lasub liikmesriigil, kus müük on 
kooskõlas Austria, Soome ja Rootsi 
ühinemisakti artikliga 151 lubatud. 
Suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubakale peab seega käesoleva direktiivi 
artikli 6 sätete suhtes kehtima 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.

Muudatusettepanek 380
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II jaotis – IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete müük

Or. en

Selgitus

Et tagada järjekindlus samade autorite muudatusettepanekutega internetimüügi ja müügikoha 
väljapanekute kohta.

Muudatusettepanek 381
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 382
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete internetimüük

Or. en

Selgitus

Igasugune internetimüük, mitte ainult piiriülene, tuleks keelata. Vanust on internetimüügi 
puhul väga keeruline tõhusalt kontrollida.
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Muudatusettepanek 383
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil tubakatoodete müügi 
internetis.

(Peaks asendama kogu artikli)

Or. en

Selgitus

Interneti teel on keeruline jõustada tubakatoodete müügil vanusepiiranguid. Tubakatoodete 
internetimüük ei vasta sageli kehtivatele õigusaktidele, näiteks terviseohu hoiatuste osas. 
Üheksa liikmesriiki on tubakatoodete müügi internetis juba keelanud ja ELi keeld on 
tõenäoliselt lihtsaim viis edasiliikumiseks.

Muudatusettepanek 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

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

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

1. Liikmesriigid keelavad piiriülese 
kaugmüügi.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi pädevad asutused 
avaldavad loetelu kõigist nende juures 
registreeritud jaemüügiettevõtetest 
kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
eeskirjade ja kaitseklauslitega. 
Jaemüügiettevõte võib hakata 

välja jäetud
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tubakatooteid turule viima 
kaugmüügiobjektina alles alates sellest 
hetkest, kui tema nimi on asjaomases 
liikmesriigis avaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaugmüügiga tegeleval 
jaemüügiettevõttel peab olema 
vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu 

välja jäetud
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sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses. 
Jaemüüja või määratud füüsiline isik 
esitavad pädevatele isikutele 
vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja 
toimimisviisi kirjelduse.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 392
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Tubakatoodete piiriülene müük
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Ühest liikmesriigist teise imporditavate 
toodete maksimaalse koguse võib 
kehtestada kõikidele käesolevas direktiivis 
osutatud tubakatoodetele. Selle koguse 
määravad kindlaks liikmesriigid vastavalt 
arvutusmeetodile, mida nad peavad 
asjakohaseks (näiteks inimese kohta, 
sõiduki kohta, mitme tubakatoote 
üldkogus).

Or. fr

Muudatusettepanek 393
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Tubaka väljapanek müügikohas

1. Liikmesriigid keelavad oma 
territooriumil tubakatoodete väljapaneku 
müügikohas ja müügiautomaadid.
2. Tubakatooted varjatakse kliendi eest 
täielikult, välja arvatud tubakatoodete 
ostu või müügi, inventuuri, varude 
uuendamise, töötajate koolituse või 
hoiustamisüksuse hoolduse ajal.
3. Tubakatoodete näitamine lõikes 2 
nimetatud põhjustel võib kesta ainult nii 
kaua, kui on nende toimingute tegemiseks 
vajalik.
4. Tubakatoodete hindu esitletakse 
standardses vormis. Paketiallahindlusi või 
eriallahindlusi ei esitleta.

Or. en

Selgitus

Müügikohas väljapaneku ja müügiautomaatide keelud on juba mitmes ELi ja EFTA 
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liikmesriigis jõus. 2010. aastal kaebas üks tubakatootja Norra riigi kohtusse kaubandustõkke 
tekitamise eest. Kohus otsustas Norra kasuks, kuid juhtum näitab, et ELi meedet on vaja. 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooni artikli 13 rakendussuunistes öeldakse, et tubakatoodete väljapanek 
müügikohas kujutab endast reklaami- ja müügiedendustegevust. Selles soovitatakse 
tubakatoodete väljapanek müügikohas täielikult keelata.

Muudatusettepanek 394
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Tubakatoodete piiriülene kaugmüük

Liikmesriigid keelavad tubakatoodete 
piiriülese kaugmüügi.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uudsetest tubakatoodetest teatamine Turustamisluba uudsetest tubakatoodetest 
ja vähem kahjulikest toodetest teatamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 396
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Uudsetest tubakatoodetest teatamine Uudsetest ja potentsiaalselt vähem 
ohtlikest uudsetest tubakatoodetest 
teatamine

Or. pt

Muudatusettepanek 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid loovad turustamisloa 
süsteemi vähem ohtlike tubakatoodete 
jaoks, mida rakendatakse mõistliku tasu 
eest. Liikmesriigid nõuavad, et 
tubakatoodete tootjad ja importijad 
teatavad liikmesriigi pädevatele asutustele 
kõikidest uudsetest tubakatoodetest ja 
vähem ohtlikest tubakatoodetest, mida neil 
on kavas asjaomases liikmesriigis turule 
viia, taotluse vormis. Kõnealune taotlus
tuleb edastada elektrooniliselt kuus kuud 
enne kavandatavat turuleviimist ja sellele 
tuleb lisada üksikasjalik asjaomase toote 
kirjeldus ja artikli 5 kohane teave 
koostisosade ning eralduvate ainete kohta. 
Vähem ohtlikele tubakatoodetele 
turustamisluba taotlevad tootjad ja 
importijad esitavad pädevatele asutustele 
veel järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 398
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 399
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) asjakohased teaduslikud uuringud toote 
mürgisuse kohta, võttes eelkõige arvesse 
koostisosi ja eralduvaid aineid;

Or. es

Muudatusettepanek 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kättesaadavad turu- ja muud uuringud 
eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte 
tarbimisharjumuste kohta; ja

(b) kättesaadavad turu- ja muud uuringud 
eri tarbijarühmade, eriti noorte 
ettekujutuste kohta tootest ja toote 
kasutamise kohta, kaasa arvatud tarbijate 
loodud nimetuste kohta, samuti nende
tarbimisharjumuste kohta; ja

Or. en

Muudatusettepanek 401
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muu kättesaadav ja asjakohane teave, 
sealhulgas riski ja kasulikkuse analüüs, 
eeldatav mõju tubakatoodete tarbimisest 
loobumisele ja tarbimisega alustamisele 
ning muud prognoosid tarbijate hoiakute 
kohta.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 402
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et 
tubakatoodete tootjad ja importijad 
teatavad oma pädevatele asutustele kogu 
lõike 1 punktides a–c osutatud uue või 

2. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu käesoleva artikli 
alusel saadud teabe. Liikmesriigid võivad 
kõikide vähem ohtlike toodetena lubatud 
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ajakohastatud teabe. Liikmesriigid 
nõuavad tubakatootjatelt või importijatelt 
lisauuringute tegemist või lisateabe 
esitamist. Liikmesriigid teevad 
komisjonile kättesaadavaks kogu 
käesoleva artikli alusel saadud teabe. 
Liikmesriigid võivad võtta kasutusele 
lubade andmise süsteemi ja võtta 
proportsionaalset tasu.

uute tubakatoodete kohta vastu võtta 
pakendamis- ja märgistamiseeskirju, mis 
võivad erineda käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetest, ning nad peavad 
kõnealustest eeskirjadest komisjoni 
teavitama.

Or. es

Muudatusettepanek 403
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad teatavad oma 
pädevatele asutustele kogu lõike 1 
punktides a–c osutatud uue või 
ajakohastatud teabe.

Liikmesriikide uus müügilubade andmise 
süsteem peab esitama järgmised nõuded:
1. teaduslik riskihindamine;
2. tõenditel põhinevad standardid 
terviseohtude tõendamiseks;
3. kahjulike koostisosade vähendamine 
suitsus;
4. lõike 1 punktide a–c kohased 
määratlused;
5. turu jälgimine pärast turule laskmist.
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Liikmesriikide müügilubade andmise 
süsteemid peavad hõlmama ka nõudeid 
märgistusele, tekstihoiatustele, 
tootekirjeldustele, pakendile ning tõrva, 
nikotiini ja süsinikmonooksiidi 
mõõtmisele ja mõõtmismeetodile ning 
sätteid vähem ohtlikes tubakatoodetes 
kasutatavate lisaainete kohta.
Liikmesriigid nõuavad tubakatootjatelt või 
importijatelt lisauuringute tegemist või 
lisateabe esitamist. Liikmesriigid teevad 
komisjonile kättesaadavaks kogu käesoleva 
artikli alusel saadud teabe ning teavitavad 
komisjoni lubade andmise meetodist.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek võimaldab selliste tubakatoodete turustamist, mis on vähem 
ohtlikud kui tavapärased tubakatooted, ning nende eeliste kohta teabe jagamist, tingimusel et 
liikmesriikide asjaomased ametiasutused on selleks loa andnud.

Muudatusettepanek 404
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad teatavad oma 
pädevatele asutustele kogu lõike 1 
punktides a–c osutatud uue või 
ajakohastatud teabe. Liikmesriigid nõuavad 
tubakatootjatelt või importijatelt 
lisauuringute tegemist või lisateabe 
esitamist. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu käesoleva artikli 
alusel saadud teabe. Liikmesriigid võivad 
võtta kasutusele lubade andmise süsteemi 
ja võtta proportsionaalset tasu. 
Liikmesriikidele jääb õigus kehtestada 
pakendamis- ja märgistamiseeskirju, mis 
võivad erineda käesolevas direktiivis 
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vähem kahjulike toodete kohta sätestatud 
nõuetest, ning nad peavad kõnealustest 
eeskirjadest komisjoni teavitama.

Or. pt

Muudatusettepanek 405
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Turuleviidavad vähem ohtlikud
tubakatooted peavad vastama käesolevas 
direktiivis kehtestatud nõuetele. Vähem 
ohtlike tubakatoodete erinevaid vähem 
ohtlikke omadusi arvesse võttes tuleb 
artikli 4 kohaseid mõõtmismeetodeid, 
artikli 6 kohaseid koostisosi käsitlevaid 
õigusnorme ning artiklite 7, 8, 9, 10, 12 ja 
13 kohaseid märgistamise ja pakendamise 
nõudeid asjakohaselt kohandada. 
Kohaldatavad sätted sõltuvad sellest, kas 
toode kuulub artikli 2 lõikes 29 esitatud 
suitsuvaba tubakatoote määratluse alla või 
artikli 2 lõikes 33 esitatud suitsetatava 
tubaka alla.

Or. de

Muudatusettepanek 406
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turuleviidavad uudsed tubakatooted 
peavad vastama käesolevas direktiivis 
kehtestatud nõuetele. Kohaldatavad sätted 
sõltuvad sellest, kas toode kuulub artikli 2 

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

lõikes 29 esitatud suitsuvaba tubakatoote 
määratluse alla või artikli 2 lõikes 33 
esitatud suitsetatava tubaka alla. Selliste 
uute tubakatoodete märgistamisel, mille 
puhul on teaduslikult tõestatud nende 
kahjulikkuse madalam tase võrreldes 
tavapäraste toodetega, ei pea lähtuma 
artikli 12 lõike 1 punkti b nõuetest ja 
tootele võib märkida teabe toote 
kahjulikkuse madalama taseme kohta.

Or. cs

Muudatusettepanek 407
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Turuleviidavad uudsed tubakatooted 
peavad vastama käesolevas direktiivis 
kehtestatud nõuetele, välja arvatud juhul, 
kui need on lubatud käesoleva artikli 
lõike 2 kohaselt. Kohaldatavad sätted 
sõltuvad sellest, kas toode kuulub artikli 2 
lõikes 29 esitatud suitsuvaba tubakatoote 
määratluse alla või artikli 2 lõikes 33 
esitatud suitsetatava tubaka alla.

Or. es

Muudatusettepanek 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MUUD TOOTED (V.A 
TUBAKATOOTED)

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 409
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 18 välja jäetud
Nikotiinisisaldusega tooted
1. Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib 
turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ 
kohaselt antud loa alusel, on järgmised:
(a) tooted, mille nikotiinisisaldus on üle 2 
mg ühiku kohta,
(b) tooted, mille nikotiinikontsentratsioon 
on üle 4 mg/ml,
(c) tooted, mille eesmärgipärase 
kasutamise tulemusel on nikotiini 
kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas 
keskmiselt üle 4 ng/ml.
2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid, 
mis on antud nikotiinisisaldusega 
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.
3.
Sellise nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud 
piirmäärasid, peab olema kantud 
järgmine terviseohu hoiatus:
„See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.”
4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:
(a) trükitud tarbijapakendi ja iga 
välispakendi kahele kõige suuremale 



AM\936769ET.doc 69/108 PE510.829v01-00

ET

pinnale,
(b) katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

Or. en

Selgitus

Muud tooted kui tubakatooted ei tohiks kuuluda käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. Pelk 
viide direktiivile 2001/83/EÜ ei ole piisav, kuna viimane ei ole otseselt kohaldatav. E-
sigarettide ja teiste sarnaste toodete ohtlikkus on klassikalistest sigarettidest oluliselt väiksem 
ja seetõttu peaksid need vabalt saadaval olema. Tulevane regulatsioon direktiivi 2001/83/EÜ 
alusel saab toimuda ainult selle läbivaatuse raames ning pärast kõnealuste toodete 
terviseohtude põhjalikku analüüsi.

Muudatusettepanek 410
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 18 välja jäetud
Nikotiinisisaldusega tooted
1. Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib 
turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ 
kohaselt antud loa alusel, on järgmised:
(a) tooted, mille nikotiinisisaldus on üle 2 
mg ühiku kohta,
(b) tooted, mille nikotiinikontsentratsioon 
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on üle 4 mg/ml,
(c) tooted, mille eesmärgipärase 
kasutamise tulemusel on nikotiini 
kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas 
keskmiselt üle 4 ng/ml.
2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid, 
mis on antud nikotiinisisaldusega 
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.
3.
Sellise nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud 
piirmäärasid, peab olema kantud 
järgmine terviseohu hoiatus:
„See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.”
4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:
(a) trükitud tarbijapakendi ja iga 
välispakendi kahele kõige suuremale 
pinnale,
(b) katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

Or. en
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Muudatusettepanek 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 18 välja jäetud
Nikotiinisisaldusega tooted
1. Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib 
turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ 
kohaselt antud loa alusel, on järgmised:
(a) tooted, mille nikotiinisisaldus on üle 2 
mg ühiku kohta,
(b) tooted, mille nikotiinikontsentratsioon 
on üle 4 mg/ml,
(c) tooted, mille eesmärgipärase 
kasutamise tulemusel on nikotiini 
kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas 
keskmiselt üle 4 ng/ml.
2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid, 
mis on antud nikotiinisisaldusega 
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.
3.
Sellise nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis 
jäävad alla lõikes 1 sätestatud 
piirmäärasid, peab olema kantud 
järgmine terviseohu hoiatus:
„See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.”
4. Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus 
peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud 
nõuetele. Peale selle peab see olema:
(a) trükitud tarbijapakendi ja iga 
välispakendi kahele kõige suuremale 
pinnale,
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(b) katma 30 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast; Seda 
proportsiooni suurendatakse 32 %ni 
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
5. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
nõudeid vastavalt teaduse ja turu 
arengule ning et võtta vastu sätted 
terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, 
kujunduse, küljenduse ja roteerumise 
kohta ning neid kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Nikotiinisisaldusega tooted, sealhulgas e-sigaretid, ei ole tubakatoodete direktiiviga 
hõlmatud. Need ei põleta tubakat, seega ei teki ühtegi 60st nn tubaka kantserogeensest ainest, 
need ei eralda tõrva ega süsinikmonooksiidi ning seetõttu on need vähem mürgised kui 
sigaretid. Isegi kui nad sisaldavad nikotiini, näivad e-sigaretid olevat vahend suitsetamisest 
loobumiseks. Kuna paljud uuringud nende pikaajalise mõju kohta ei ole veel lõpule viidud, on 
liiga vara neid õigusloomesse kaasata.

Muudatusettepanek 413
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui nikotiinisisaldusega tooteid 
esitletakse selliselt, et neil on haigusi 
ravivaid või ennetavaid omadusi, võib 
neid turule viia ainult direktiivi 
2001/83/EÜ kohaselt antud loa alusel:

Or. en

Selgitus

Nikotiini sisaldavate toodete, näiteks elektrooniliste sigarettide kohta ei väideta, et need 
parandaksid inimeste tervist, ja seetõttu ei tohiks neid klassifitseerida ravimitena. Selline 
klassifitseerimine piiraks nende kättesaadavust turul, samal ajal kui kahjulikumad 
tubakatooted jäävad vabalt saadavaks.

Muudatusettepanek 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Muudatusettepanek 415
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Nikotiinisisaldusega tooted võib turule 
lasta ainult direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt 
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kohaselt antud loa alusel, on järgmised: antud loa alusel:
(Selle ettepaneku vastuvõtmise korral 
tuleks lõikeid 2 kuni 5 pidada välja 
jäetuks).

Or. en

Selgitus

Ainus põhjendus, miks nikotiinisisaldusega tooteid turustada, seisneb eesmärgis suitsetamine 
lõpetada. Eralduvat nikotiinikogust on väga keeruline mõõta. Väikese nikotiinisisaldusega 
nikotiinitoodete intensiivne kasutamine võib ikkagi suurendada nikotiini tarbimist. Seega on 
asjakohane, et kõigi nikotiinisisaldusega toodete suhtes kehtiksid ravimeid käsitlevad 
õigusaktid. See tagaks nikotiinisisaldusega toodete kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe, aga ka 
võrdsed võimalused kõigile nikotiini sisaldavatele toodetele.

Muudatusettepanek 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 417
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 418
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepanek tuleneb samade autorite ettepanekust viia kõik nikotiinisisaldusega tooted ravimeid 
käsitlevate õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 419
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepanek tuleneb samade autorite ettepanekust viia kõik nikotiinisisaldusega tooted ravimeid 
käsitlevate õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 421
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 422
Ewald Stadler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) tooted, mille nikotiinikontsentratsioon 
on üle 24 mg/ml,

Or. de

Selgitus

Tavapärastelt sigarettidelt nn e-sigarettidele üleminekul vajavad suitsetajad alguses 24 mg/l. 
Komisjoni ettepanek suurendaks seega jällegi suitsetajate hulka.

Muudatusettepanek 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 424
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 425
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ettepanek tuleneb samade autorite ettepanekust viia kõik nikotiinisisaldusega tooted ravimeid 
käsitlevate õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid keelavad nikotiini 
sisaldavate toodete tarbimise avalikes 
kohtades.

Or. pl

Muudatusettepanek 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid kehtestavad nikotiini 
sisaldavate toodete kättesaadavusele 
vanuse alampiiri.

Or. pl

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgi kohaselt tuleb kehtestada vanuse alampiir, millest alates tohib 
omandada tubakat ja nikotiini sisaldavaid tooteid.

Muudatusettepanek 428
Alajos Mészáros
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

välja jäetud
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22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud 
nikotiinikoguseid vastavalt teaduse 
arengule ja võtta arvesse müügilubasid, 
mis on antud nikotiinisisaldusega 
toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.

Or. pl

Muudatusettepanek 431
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. pl

Muudatusettepanek 434
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 436
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 437
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 438
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon viib 1. jaanuariks 2017 läbi 
nikotiinisisaldusega toodete uuringu,
konsulteerides asjaomaste huvirühmade 
ja liikmesriikidega. See uuring hõlmab 
põhjalikku ohutuse hindamist, 
riskihindamist ning kulude ja tulude 
analüüsi ning pakub välja erinevaid 
võimalikke seadusandlikke võimalusi.

Or. en

Selgitus

Elektroonilised sigaretid ei ole ravimid, kuna nende kohta ei väideta, et need parandaksid 
inimeste tervist või hoiaksid ära haigusi. Ning kuigi nad aurustavad nikotiini, ei ole nad ka 
tubakatooted. Seetõttu ei kuulu e-sigaretid ei ravimeid ega ka tubakatooteid käsitlevate 
õigusaktide kohaldamisalasse. Käesolev muudatusettepanek nõuab uuringu läbiviimist, et 
pakkuda välja nende toodete jaoks sobivaid seadusandlikke võimalusi.
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Muudatusettepanek 439
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Nikotiinisisaldusega tooted

Nikotiinisisaldusega tooteid võib turule 
viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt 
antud loa alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Terviseohu hoiatus peab vastama artikli 
10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. See peab 
katma vähemalt 15 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi vastavast välispinnast. Seda 
proportsiooni suurendatakse 18 %ni
liikmesriikide puhul, kus on kaks 
ametlikku keelt, ja 20 %ni liikmesriikide 
puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Or. de

Muudatusettepanek 441
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel. Delegeeritud 
õigusakte saab välja anda vaid neil 
juhtudel, kus käesolevas direktiivis on 
asjaomane volitus selgesõnaliselt 
sätestatud.

Or. de

Selgitus

Igat volitust käesoleva direktiivi järgmistes lõigetes eraldi üles loetleda ei tundu mõttekas.

Muudatusettepanek 442
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 443
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Parlamentaarse kontrolli tugevdamiseks tuleb volituse kestust piirata. Kaks aastat tundub 
asjakohasena, sest parlamendil peab ka volituste kehtimise ajal olema võimalus komisjoni 
teataval määral kontrollida.

Muudatusettepanek 444
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 445
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 447
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 448
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 449
Paul Rübig



AM\936769ET.doc 89/108 PE510.829v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 450
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 451
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 
4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 lõigetes 2 
ja 5 osutatud volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive]. 
Komisjon koostab volituste delegeerimist 
puudutava raporti hiljemalt kuus kuud 
enne viieaastase perioodi lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 452
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
volituse igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
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õigusaktide kehtivust.

Or. de

Muudatusettepanek 453
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 454
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 456
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 457
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 458
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 459
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. de

Muudatusettepanek 460
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel 
kahe kuu võrra pikendada.

Or. de

Muudatusettepanek 461
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 462
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 463
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 
3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 
4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 lõigetes 2 
ja 5 kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa 

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

pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 466
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 467
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 
lõigetes 3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, 
artikli 8 lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3, 
artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 14 lõikes 9 
ja artikli 18 lõigetes 2 ja 5 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 

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

kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Hans-Peter Martin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Hiljemalt viis aastat pärast artikli 25 lõikes 
1 sätestatud kuupäeva esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta.

Hiljemalt kolm aastat pärast artikli 25 
lõikes 1 sätestatud kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 469
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes 
toodete puhul, kui see on rahvatervise 
kaitse seisukohalt põhjendatud. 

välja jäetud
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Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
õigusnormid ka siis, kui selline vajadus 
tuleneb liikmesriigi eripärast ja 
tingimusel, et see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Sellistest 
siseriiklikest õigusnormidest tuleb 
komisjonile teatada ja esitada 
põhjendused nende säilitamiseks või 
kehtestamiseks. Komisjonil on alates teate 
saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole 
selle aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

Or. de

Selgitus

Kui liikmesriikidele oleks lubatud liiga palju erandeid, rikuks see tõsiselt õiguskindluse 
põhimõtet. Lisaks on rahvatervise aspekt tähtis vaid siis, kui asi puudutab avalikes kohtades 
suitsetamist. Tubakatoodete tootmise, kujundamise ja turustamisega ei ole rahvatervisel mitte 
mingit pistmist.

Muudatusettepanek 470
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes 
toodete puhul, kui see on rahvatervise 
kaitse seisukohalt põhjendatud.
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada kooskõlas aluslepinguga 
rangemaid tubakatoodete tootmise, 
impordi, müügi ja tarbimise eeskirju, 
mida nad peavad vajalikuks rahvatervise 
kaitse seisukohalt, juhul kui need 
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õigusnormid ka siis, kui selline vajadus 
tuleneb liikmesriigi eripärast ja 
tingimusel, et see on rahvatervise kaitse 
seisukohalt põhjendatud. Sellistest 
siseriiklikest õigusnormidest tuleb 
komisjonile teatada ja esitada 
põhjendused nende säilitamiseks või 
kehtestamiseks. Komisjonil on alates teate 
saamisest aega kuus kuud kõnealused 
õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, 
olles käesoleva direktiiviga saavutatud 
tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes 
kindlaks teinud, kas õigusnormid on 
põhjendatud, vajalikud ja nende 
eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või 
liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piirangud. Kui komisjon pole 
selle aja jooksul otsust teinud, loetakse 
siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.

eeskirjad jäävad käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisalast välja.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 472
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Viimane osalause on liigne, sest direktiivi rakendamine peab igal juhul toimuma lepingu 
sätete kohaselt.

Muudatusettepanek 473
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta mingil 
juhul liikmesriikide õigust kehtestada 
rangemaid eeskirju, kui need on 
rahvatervise kaitseks möödapääsmatud 
ega ole käesolevas direktiivis sätestatud 
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õigusnormidest palju rangemad ning ei 
jää selle direktiivi kohaldamisalast välja.

Or. de

Selgitus

Liiga paljud erandid rikuksid tõsiselt õiguskindluse põhimõtet ja tooksid direktiivi seisukohast 
pigem kahju kui kasu.

Muudatusettepanek 474
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 a
Koostöö ja toetus liikmesriikidele

Käesolevat direktiivi täiendavad ELi 
toetused liikmesriikide riiklikele 
tervishoiusüsteemidele, millega tagatakse, 
et need süsteemid on riiklikud, 
universaalsed ja tasuta ning nende 
programmides on tagatud juurdepääs 
suitsetamisest loobumise 
konsultatsioonidele ja vastavale ravile.

Or. pt

Muudatusettepanek 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 476
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Muudatusettepanek 477
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 478
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oluline, et nikotiinisisaldusega toodete puhul oleks ravimitena lubamiseks piisavalt aega, 
et vältida ajavahemikku, mil need tooted on turult täielikult kõrvaldatud.
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Muudatusettepanek 479
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need tooted ei peaks olema käesoleva direktiiviga reguleeritud.

Muudatusettepanek 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) nikotiinisisaldusega tooteid;

Or. pl

Muudatusettepanek 481
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

On oluline, et nikotiinisisaldusega toodete puhul oleks ravimitena lubamiseks piisavalt aega, 
et vältida ajavahemikku, mil need tooted on turult täielikult kõrvaldatud.

Muudatusettepanek 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada turule viia 
muid tubakatooteid kui sigarette ja 
isevalmistatavate sigarettide tubakat, mis 
ei ole kooskõlas käesoleva direktiiviga, 
kuni [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force + 42 
months]:

Or. en

Muudatusettepanek 483
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev määrus ei jõustu.

Or. nl

Muudatusettepanek 484
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
-I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I lisa 

Tubakatoodetes kasutamiseks lubatud 
lisaained
Lisaaine keemiline nimetus – funktsioon 
– lubatud maksimaalne sisaldus

Or. en

Selgitus

Direktiivile tuleks lisada uue lisana positiivne nimekiri lisaainetest, mida võib tubakatoodetes 
kasutada.


