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LÜHISELGITUS

Suitsetamine avaldab kahtlematult kahjulikku mõju inimese tervisele. Tubakas võib olla vähi 
peamine riskitegur. Nikotiin kahjustab südant ja veresoonkonda. WHO andmetel põhjustab 
tubakatoodete tarbimine igal aastal viis miljonit enneaegse surma juhtumit. Komisjoni väitel 
sureb liidus igal aastal enneaegselt 700 000 inimest. Komisjoni 1999. aasta hinnangu kohaselt 
suri aastas suitsetamise tõttu 500 000 inimest. 

Enam kui kümme aastat pärast eelmist tubakatoodete müügi korra muutmist ühenduses ei ole 
tarbimine oluliselt vähenenud. Euroopa Parlamendi raamatukogu teatel tarbiti ELis 
2012. aastal 576 miljardit sigaretti, mis tähendab, et viie aasta jooksul vähenes tarbimine 100 
miljardi võrra. Vaatamata suitsetamise peaaegu täielikule keelamisele avalikes kohtades, 
suureneb eelkõige noorte ja laste seas tubakatoodete tarbimine. Euroopas moodustavad 
tubakasõltlased vähem kui 30% elanikkonnast, kuid 18–35aastaste seas on suitsetajaid ligi 
50%. Veelgi halvem on aga see, et 37% 11–15aastastest noortest tarbib tubakatooteid. Kas 
sellepärast, et see on keelatud? 

Tervisekaitse eesmärgil tuleb rahvusvahelistel ja riikide ametivõimudel tõhustada võitlust 
tubakatoodete tarbimisega. Tubakatoodete tarbimise keelustamist ei ole siiski kuskil 
kavandatud, sest see tooks kohe kaasa ulatusliku ebaseadusliku turu tekke, mis oleks kingitus 
organiseeritud kuritegevusele, mis niigi tegeleb aktiivselt salakaubaveo ja võltsimisega. 

Tubakatootmine on arvestatav majandusharu, mille tootmissektoris töötab ligi 50 000 ja 
turustussektoris üle 200 000 inimese. Kuigi ELi põllumajandus katab vaid 5% toortubaka 
nõudlusest, on see sissetulekuallikaks 90 000 põllumajandustootjale. Eespool nimetatud 
Euroopa Parlamendi uurimuse kohaselt oli 2012. aastal Euroopa tubakaturu kogumaht 136,5 
miljardit eurot, kusjuures liikmesriikide aktsiisi- ja maksulaekumised ulatusid ligikaudu 79 
miljardi euroni, mis tähendab, et kaudselt saavad tubakatoodete tarbimisest peamiselt kasu 
liikmesriigid.

Sellega seoses kerkib küsimus üksikisiku vabaduse ja ühiskonna vastutuse vastandumisest. 
Tundub, et komisjon tunnustab täiskasvanute õigust suitsetada sigareid, sigarillosid või 
piibutubakat, mille suhtes kehtivad leebemad eeskirjad kui sigarettide ja isevalmistatavate 
sigarettide tubaka suhtes, mida eelistavad noored. Juba 16. sajandist ja Paracelsuse aegadest 
peale on teada, et iga aine on mürk ja selle „mürgisus sõltub tema annusest”. Kuna inimesed 
on surelikud, siis valdav filosoofia eeldab vähima riski võtmist. Üha sagedamini hoiatatakse 
alkoholi, maiustuste, soola, lihatoodete, töödeldud toodete ja rämpstoidu tarbimise eest. 
Samal ajal tõuseb kõikjal ELis eluiga ning ühiskonna ülimaks eesmärgiks näib olevat surra 
ühel päeval täie tervise juures.

Ometi nõuab vajadus kaitsta mittesuitsetajaid – ja arvamuse koostaja ei ole ise kunagi 
suitsetanud – ametivõimudelt karmide meetmete võtmist passiivse suitsetamise vastu ning 
tõhusa suitsetamisest loobumist toetava poliitika väljatöötamist. Kõige olulisem on 
suitsetamisest hoidumine, eriti noorukite hulgas. 

Komisjoni ettepanekuga püütakse võidelda suitsetamise vastu sel viisil, et pakenditel 
esitatakse üha rohkem ja suuremaid tervisehoiatusi ning need on ühtlustatud. Komisjon ei 
suuda siiski põhjendada seda, kuidas tubakatoodete standardimine võiks vähendada nende 
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tarbimist, eeskätt kõige nooremate hulgas. Võib-olla on selline äärmuslik standardimine vaid 
nelja suure kontserni huvides, kelle turuosa Euroopas on 90%.

Direktiivi eelnõus on 16 artiklit, millega komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mis sageli puudutavad direktiivi olulisi osi. See on liiast. Komisjon teeb ettepaneku 
avaldada hiljemalt viie aasta jooksul aruande uue direktiivi kohaldamise kohta ja lisada sellele 
„ettepanekud käesoleva direktiivi muudatuste kohta, mida komisjon peab vajalikuks”. 
Aruande ja muudatuste esitamise tähtaega võiks lühendada, et hoida ära direktiivi pidev 
muutmine paljude delegeeritud õigusaktidega, mis sageli balansseerivad liidu õiguse piiril.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Direktiivi eesmärk on võidelda tubakatoodete tarbimise vastu. Sellega seoses püüab komisjon 
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rõhutada, et sigarettidel on tubaka maitse. Miks püütakse kehtestada sellist piirangut 
täiskasvanud tarbijatele, kes on täiesti teadlikud suitsetamisega seotud riskidest?

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Milleks piirata täiskasvanud teadlike tarbijate valikuvõimalusi?

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
eelkõige seoses koostisosadest teatamise 
vormiga, vajadusega teha kindlaks, 
millistel toodetel on eristav maitse või 

välja jäetud
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lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud 
ja sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning 
samuti vajadusega välja töötada 
metoodika eristava maitse või lõhna 
kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega 
(EL) nr 182/2011.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid keelavad turule viia 
tubakatooteid, millel on eristatav maitse 
või lõhn, juhul kui on teaduslikult 
kindlaks tehtud, et asjaomane lisaaine 
suurendab toote kahjulikkust.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni soov keelata teatavad tooted nende eristatava maitse või lõhna pärast rikub 
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täiskasvanud teadlike tarbijate valikuvabadust Teatavat lõhna või maitse võib keelustada vaid 
juhul, kui selle kahjulikkus on teaduslikult kindlaks tehtud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. fr

Selgitus

Komisjon püüab endale võtta õigust otsustada küsimusi, mis peaksid jääma 
kaasseadusandjate pädevusse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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selliste eristavat maitset või lõhna andvate 
lisaainete või nende kombinatsioonide 
suhtes piirnormid.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) katma 75 % tarbijapakendi ja iga 
välispakendi nii eesmisest kui ka 
tagumisest välispinnast, millest poolel on 
esitatud teave suitsetamisest loobumise 
kohta; 

Or. fr

Selgitus

Selleks et tõhusalt võidelda tubakatoodete tarbimisega, ei ole piisav, kui suitsetajaid 
hoiatatakse sellega seonduvate riskide eest, vaid äärmiselt oluline on anda neile võimalused 
ja vahendid sellest vabanemiseks.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

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

Or. fr

Selgitus

Pakendi väliskuju ei tekita sõltuvust. Kui tahetakse tubakatoodete pakendi mõõtmeid ja kuju 
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liialt ühtlustada, jõuab komisjon selleni, et luuakse täielikult ühtlustatud turg, kust tõrjutakse 
kõrvale väiketootjad, ning lõppkokkuvõttes on see kasulik neljale suurtootjale, kes on niigi 
hõivanud 90% Euroopa turust.

Muudatusettepanek 10

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 värvi
kirjas. Keelenõuete järgmiseks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks 
kirjasuuruse, tingimusel et asjaomase 
liikmesriigi õigusnormides 
kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab 
katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast 
võimalikult suure osa;

Or. fr

Selgitus

Sooviga määrata kindlaks teabe esitamiseks kasutatava kirja tüüp läheb komisjon ilmselgelt 
liiale.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) teksthoiatuseks ette nähtud pind
ümbritsetakse musta värvi raamiga.

Or. fr

Selgitus

Milleks sellised liigsed üksikasjad?
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Muudatusettepanek 12

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. fr

Muudatusettepanek 13

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. fr

Muudatusettepanek 14

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

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 15

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. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole esitatud ühtegi põhjendust, miks tarbijapakendeid on vaja 
sedavõrd ühtlustada. Kõigile tootjatele peab jääma vabadus valida oma toodete 
pakendamisviis tingimusel, et 75% pakendi pinnast jäetakse direktiiviga nõutavate hoiatuste 
ja teabe jaoks.

Muudatusettepanek 16

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

Or. fr

Muudatusettepanek 17

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 9 ja 10, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
5, artikli 11 lõikes 3, artikli 14 lõikes 9 ja 
artikli 18 lõigetes 2 ja 5 osutatud volituse 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse 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 18

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

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

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

Or. fr

Selgitus

Vt lühiselgitust.

Muudatusettepanek 19

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. fr
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võib enne kõnealuse raporti 
ja koos sellega esitatavate käesoleva 
direktiivi võimaliku muutmise 
ettepanekute avaldamist kasutada 
direktiiviga antud volitusi üksnes 
direktiivi kohandamiseks uute teaduslike 
andmetega.

Or. fr

Selgitus

Selleks et ära hoida õigusnormide liiga sagedast muutmist, mis sunniks liikmesriike pidevalt 
oma õigusakte kohandama, palutakse komisjonil kasutada talle antud volitusi ainult juhul, kui 
see on hädavajalik ja ilmselgelt teaduslike andmetega põhjendatud.


