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LÜHISELGITUS

Tänapäeval on asjaolu, et tubakatootmine ohustab tõsiselt inimeste tervist, üleüldiselt 
aktsepteeritud. Sellega seoses tekitab eriti suurt muret see, et enamik suitsetajaid alustab 
suitsetamist enne 18aastaseks saamist. Seega tuleb eelkõige noori täielikult teavitada 
tubakatoodete mürgisusest ja sõltuvusttekitavast toimest. Nende jaoks, kes tubakatooteid juba 
tarbivad, on vähem kahjulike toodete ja suitsetamisest loobumise toodete edendamine ja 
väljatöötamine väga oluline. 

Kahtlemata peavad jõupingutused tubakatarbimise vähendamiseks jätkuma nii riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. Komisjoni ettepaneku teatavad sätted tõstatavad siiski 
märkimisväärseid õiguslikke küsimusi. Need on muu hulgas seotud komisjoni valitud 
õigusliku alusega, põhiõigustega, nagu õigus omandile, ja proportsionaalsuse põhimõttega.

Komisjoni ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artikli 114 lõikel 1. Nimetatud säte 
võimaldab võtta ühtlustamiseks meetmeid, mille eesmärk on parandada siseturu rajamise ja 
toimimise tingimusi. See peab olema nende meetmete „tegelik eesmärk ning need peavad 
kaasa aitama takistuste kõrvaldamisele kaupade vabalt liikumiselt või teenuste osutamise 
vabaduselt või konkurentsimoonutuste kaotamisele”.1 Mõne komisjoni esildatud meetme 
eesmärk ei ole siiski siseturu tingimuste parandamine, vaid ainult rahvatervise kaitse. 

Näiteks on raske aru saada sellest, kuidas kavandatav (de facto) mentooli ja peenikeste 
sigarettide keeld võiks parandada siseturu toimimist. On tõsi, et isegi keelde võib teatavatel 
asjaoludel vaadelda ühtlustavate meetmetena, kuid ainult juhul, kui esineb kaubandustõkkeid 
või on tõenäoline, et need tõkked tulevikus tekivad.2 Praegu aga ei ole ükski liikmesriik 
peenikesi sigarette ega mentooli keelustanud ning see ei ole isegi kaalumisel. Seega ei kaota 
keeld põhiõiguste tõkkeid ega enneta nende teket.3

Nagu komisjoni ettepaneku põhjendustes kirjas, on kõnealuste meetmete tegelik eesmärk 
saavutada tervisekaitse kõrgem tase. Kardetakse, et mentool ja peenikesed sigaretid on eriti 
köitvad noorte jaoks.4 Tervisekaitse on küll ülimalt oluline, kuid selles valdkonnas on 
meetmete võtmine liikmesriikide, mitte Euroopa Liidu asi. ELi toimimise artikli 168 lõikes 5 
jäetakse sõnaselgelt välja ühtlustamine nende meetmete osas, „mille otsene eesmärk on 
rahvatervise kaitse seoses tubakaga”. Komisjon võib võtta meetmeid tervisekaitse kõrge 
taseme tagamiseks ainult ELi toimimise lepingu artikli 114 lõike 3 alusel, kui on täidetud 

                                               
1 Kohtuasi C-491/01: British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, punkt 60.
2 Kohtuasi C-210/03: Swedish Match, punktid 30, 33.
3 Samuti ei ole mentooli keelamine kohustuslik ainult seepärast, et keelatakse muud lõhnad või maitsed.
Komisjoni ettepanekus viidatakse WTO apellatsioonikogu otsusele („USA – nelgisigarettide tootmist ja müüki 
mõjutavad meetmed (DS406)”, WTO apellatsioonikogu, AB-2012-1). Otsuses oli aga kirjas vaid see, et 
mentooli- ja nelgisigaretid käsitati kohtuasja konkreetsetel asjaoludel sarnaste toodetena ja neid ei saadud 
käsitleda erinevalt. WTO apellatsioonikogu ei arvanud, et USAs ei suudeta eristada mentooli ja muid 
iseloomulikke lõhnu ja maitseid, nagu puuvilja- ja kommimaitseid või -lõhnu.
4 Vt põhjendus 15: „Mitme uuringu kohaselt võivad mentooliga tubakatooted hõlbustada tubakasuitsu 
sissehingamist ja julgustada noori suitsetama hakkama.” ja põhjendus 23: „Hiljutine uuring on näidanud ka 
seda, et just peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, et need on vähem kahjulikud kui muud 
tubakatooted. Need probleemid tuleks lahendada.”
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artikli 114 lõike 1 nõuded.1 Vastasel juhul võib Euroopa Liit hoida kõrvale ELi toimimise 
lepingu artikli 168 lõike 5 sätetest tulenevast pädevuste selgest jagamisest.

Mõned komisjoni ettepaneku sätted tekitavad tõsist kahtlust selles osas, kas nad on ikka 
kooskõlas selliste põhiõigustega nagu õigus omandile, sõna- ja teabevabadus ning 
ettevõtlusvabadus. Need õigused on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi 
„harta”) ning harta artikli 52 lõike 1 kohaselt võib neid piirata ainult siis, kui piirang on 
vajalik, vastab tegelikult üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele ja on proportsionaalne. 

Teatavad kavandatavad meetmed, eelkõige need, mis puudutavad pakendit, ei vasta nimetatud 
nõuetele. Üheks näiteks on kavandatav terviseohu hoiatuse suurendamine kuni 75%-ni 
tarbijapakendi eesmisest ja tagumisest välispinnast (artikli 9 lõike 1 punkt c). See vähendaks 
tõsiselt kaubamärkide ja toote kirjelduse esitamiseks olevat ruumi. Praktikas ei oleks tootja 
antavaks teabeks kättesaadav isegi 25% eesmisest ja tagumisest välispinnast, sest siseriiklik 
õigus nõuab täiendavate elementide, näiteks maksumärkide ja turvaelementide kasutamist.

Selliseid intellektuaalomandi õigusi nagu kaubamärke käsitletakse selgesõnaliselt harta 
artiklis 17 „Õigus omandile”. Euroopa Kohus leidis, et hoiatused tarbijapakendil on lubatavad 
„niisuguses proportsioonis, mis jätab piisavalt ruumi tubakatoodete tootja poolt sinna muu, 
eelkõige kaubamärke puudutava teabe kandmiseks”.2 Eesmisel ja tagumisel välispinnal 
kasutatava ruumi vähendamine alla 25% muudaks raskeks eri tootjate toodete piisava 
eristamise, mistõttu kaubamärgid kaotaksid ühe oma põhilistest ülesannetest. Kaubamärgid ei 
saaks nõuetekohaselt täita ka oma muid ülesandeid, näiteks reklaamimist. See oleks vastuolus 
siseriikliku riigiõigusega3 ning rahvusvaheliste kokkulepetega, näiteks intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide (TRIPS) lepinguga.4

Pidades meeles mõju intellektuaalomandi õigustele, on enam kui üllatav, et komisjon isegi ei 
kaalunud selliseid vähem piiravaid meetmeid nagu väiksemad terviseohu hoiatused. 
Arvestades seda, kui olulised on intellektuaalomandi õigused ja õiguspärased tervisealased
eesmärgid, on soovitatud, et terviseohu hoiatused peaksid katma 50% pakendi eesmisest ja 
tagumisest välispinnast. See oleks samuti kooskõlas tubaka tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsiooniga, mille rakendamine on üks komisjoni ettepaneku eesmärke. Tubaka 
tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artikli 11 lõike 1 kohaselt peaksid 
terviseohu hoiatused, milles kirjeldatakse tubakakasutamise kahjulikku mõju, katma 50% või 
rohkem peamistest teabepindadest, kuid nad ei tohi katta vähem kui 30% peamistest 
teabepindadest. 

                                               
1 Vt kohtuasi C-491/01: British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, punkt 62.
2 Kohtuasi C-491/01: British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, punkt 132.
3 Vt nt Saksamaa Liitvabariigi Konstitutsioonikohtu otsust, BVerGE 95, 173, punkt 70.
4 Vt nt TRIPS lepingu artikli 8 lõiget 1 ja artiklit 20. Vastupidiselt sellele, mida vahetevahel väidetakse, ei anta 
Austraalia Ülemkohtu 15. augusti 2012. aasta kohtuotsuses, mis käsitles nn lihtsa pakendamise eeskirjade 
vastavust Austraalia põhiseadusele, kuidagi mõista, et lihtne pakendamine või sarnased meetmed oleksid 
kooskõlas Euroopa õigusega. Austraalia põhiseaduse jaotise 51 kohaselt rikub seadus Austraalia põhiseadust, kui 
see võtab isikult või ettevõttelt ära omandi ning pakub Austraalia valitsusele mingitki selle omandi eest saadavat 
kasu. Lihtsa pakendamise nõue jäi kehtima, sest Austraalia ei „omandanud” omandit. Kohus oli siiski arvamusel, 
et lihtne pakendamine võtab tõepoolest tubakatootjatelt nende omandi ära. Harta artikli 17 ja seega ELi õiguse 
kohaselt ei ole omandi „omandamine” eeltingimus omandile õiguse rikkumiseks – piisab äravõtmisest. Seega on 
Austraalia Ülemkohtu otsus pigem sarnaste meetmete lubatavuse vastu ELi õiguse alusel.
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Muud komisjoni esildatud meetmed, mis puudutavad tarbijapakendi mõõtmeid ja välimust 
ning tootekirjeldust, tekitavad samasugust muret seoses põhiõigustega. Nad võtavad tootjatelt 
ära intellektuaalomandi õigused, vähendavad tarbijate valikuid ega aita kaasa siseturu 
paremale toimimisele. 

Keelates kogu sellise märgistamise, mis viitab sellele, et konkreetne tubakatoode on vähem 
kahjulik kui teised, põhjustab ettepanek lisaprobleemi. Vähem kahjulike tubakatoodete 
kasutamise vahendite väljatöötamine ja edendamine on oluline, et toetada tubakakasutajaid 
sigarettide ja muu taolise suitsetamisest loobumisel. Tootjatel peab olema võimalik teavitada 
üldsust sellest, et teatav toode on vähem kahjulik kui teised, kui see on teaduslikult tõendatud 
ega eksita. See ei ole ainus kavandatav meede, mis raskendaks juurdepääsu väiksema riskiga 
toodetele. Ettepaneku artikliga 18 keelatakse sellised nikotiinisisaldusega tooted nagu e-
sigaretid, mis sisaldavad teataval määral nikotiini, kui neile ei ole antud luba direktiivi 
2001/83/EÜ kohaselt (ravimidirektiiv). Samas ei ole eriti selge, kas need tooted (mis on 
tunduvalt vähem kahjulikud kui tubakatooted) on üldse ravimidirektiivi reguleerimisalaga 
hõlmatud.1 Direktiiviga hõlmamata toodete jaoks tähendaks see keelustamist. Selliste toodete 
keelamine, mis on vähem kahjulikud kui tubakatooted ja mida võib kasutada suitsetamisest 
loobumise vahenditena, ei ole kindlasti kooskõlas ettepaneku rahvatervise alaste 
eesmärkidega.2

Komisjoni ettepanek hõlmab hulga sätteid, millega delegeeritakse komisjonile volitusi. ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt on volituste delegeerimine võimalik ainult seoses 
seadusandliku akti mitteolemuslike osadega. Mõned esildatud sätted, millega nähakse ette 
delegeeritud õigusaktid, ei vasta nimetatud nõudele. Näiteks annaks artikli 3 lõige kaks 
koostoimes artikli 2 punktiga 19 komisjonile õiguse kehtestada turule viidavate sigarettide 
maksimaalseks nikotiinisisalduseks nulli, millega sigaretid põhimõtteliselt keelustataks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

                                               
1 Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikale toetudes on mitme liikmesriigi kohtud otsustanud, et e-sigarette ei saa 
käsitada ravimina ravimidirektiivi mõistes, vt nt Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 24. aprill 2012, 
16 L 2043/11.
2 Artiklil 18 puudub ka kehtiv õiguslik alus, sest selle eesmärk ei ole parandada siseturu rajamise ja toimimise 
tingimusi. Komisjoni sõnul võimaldab säte nikotiinisisaldusega toodete vaba piiriülest liikuvust, sest nende 
suhtes kohaldataks ravimidirektiivi kohast vastastikuse tunnustamise menetlust (mõjuhinnang, lk 8). See toimib 
aga ka ilma artiklita 18, sest ravimina käsitatavate nikotiinisisaldusega toodete suhtes juba kohaldatakse 
ravimidirektiivi. Artikli 18 ainus mõju on, et sellega keelatakse selliste nikotiinisisaldusega toodete 
turuleviimine, millel puudub ravimidirektiivi kohane luba.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Maksimaalse sisalduse 
kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja 
asjakohane hiljem kindlaksmääratud 
sisaldust kohandada või kehtestada 
eralduvate ainete piirmäärad, võttes nende 
mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet
hinnates arvesse teaduse arengut ja 
rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud 
standardeid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Koostisosade reguleerimise suhtes 
ühtlustatud lähenemisviisi puudumine 
mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba 
liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on 
vastu võtnud õigusnorme või sõlminud 

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

tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega 
lubatakse või keelatakse teatavad 
koostisosad. Seega on teatavate 
koostisosade kasutamine mõnes 
liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte.
Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka 
selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate 
lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või 
tubakasuitsule värvi andmiseks.

Muudatusettepanek 4

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 

(15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused 
selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid 
reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et 
turule jõuavad tubakast ja sellisest 
tavapärasest maitsest või lõhnast nagu 
mentool erineva maitse või lõhnaga 
toodete (k.a suitsuvabad tubakatooted), sest 
need võivad teha suitsetama hakkamise 
lihtsamaks või mõjutada 
tarbimisharjumusi.
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põhjendamatult kasutusele eri 
käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega 
(nt mentooli või nelgi maitse- või 
lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste 
terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida 
nende mõju, tuleks kehtestada 
õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste 
mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi 
välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas 
pakendi avamisviise. Pakend ja tooted 

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

võivad olla eksitavad sel viisil, et 
tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje 
nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted. Selline mõju on teatavatel 
väljenditel, nagu „madala 
tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light),
„eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild),
„looduslik” (natural) või „orgaaniline”
(organic).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu viiakse turule suur hulk 
ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta 
direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud 
nõuetele, ning on märke selle kohta, et 

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

need kogused võivad veelgi suureneda.
Sellised tooted kahjustavad direktiiviga 
kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja 
kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevate 
õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO 
raamkonventsioon liitu võitlema 
ebaseaduslike toodete vastu osana 
kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise 
piiramise strateegiast. Seega tuleks 
sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid 
oleksid märgistatud kordumatul ja 
turvalisel viisil ning tubakatoodete 
liikumine tuleb registreerida selleks, et 
oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende 
toodete liikumist liidus ning kontrollida 
nende vastavust käesolevale direktiivile ja 
seda paremini jõustada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks välja töötada 
koostalitusvõimeline tuvastamis- ja 
jälgimissüsteem ja ning ühine 
turvaelement. Esialgu tuleks tuvastamis- ja 
jälgimissüsteemi ning turvaelemendi
kasutamise nõuet kohaldada ainult 
sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide 
tubaka suhtes. See annaks muude 
tubakatoodete tootjatele võimaluse saada 
vahepeal kasulikke kogemusi.

(27) Tuleks välja töötada 
koostalitusvõimeline tuvastamis- ja 
jälgimissüsteem. Esialgu tuleks tuvastamis-
ja jälgimissüsteemi kasutamise nõuet 
kohaldada ainult sigarettide ja 
isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes.
See annaks muude tubakatoodete tootjatele 
võimaluse saada vahepeal kasulikke 
kogemusi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
võtma endale kohustuse tõhusalt 
rakendada WHO tubaka tarbimise leviku 
vähendamise raamkonventsiooni 
protokolli, milles käsitletakse 
tubakatoodetega ebaseadusliku 
kauplemise tõkestamist. Tuleks püüda 
vältida kolmandates riikides toodetud 
tubakatoodete ebaseaduslikku sissevedu ja 
tõhustada järelevalvet.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liidus müüakse nikotiinisisaldusega 
tooteid. Liikmesriigid reguleerivad 
kõnealuste toodetega seotud tervise ja 
ohutuse probleeme väga erineval viisil 
ning sellel on negatiivne mõju siseturu 
toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et 
neid tooteid müüakse piiriülese 
kaugmüügi, sh interneti teel, 
märkimisväärsetes kogustes.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta42 on sätestatud õigusraamistik, et 
hinnata ravimite, sealhulgas 
nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust. Suur hulk 
nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse 
õigusraamistiku alusel juba loa saanud. 
Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase 
toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada 
sama õigusraamistikku kõigi selliste 
nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis 
sisaldavad nikotiini sama palju kui 
direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa 
saanud tooted või üle selle, muudaks see 
õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks 
erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel,
tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks 
kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete 

välja jäetud
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võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid 
suitsetamisest loobumist käsitlevate 
uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste 
lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb 
tagada, et ei piirata võimalust kohaldada 
direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva 
direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui 
direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nikotiinisisaldusega tooteid ei müüda 
isikutele, kes ei ole jõudnud tubakatoodete 
või seonduvate toodete ostmiseks 
nõutavasse ikka.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Selleks et käesolevat direktiivi saaks 
täielikult kohaldada ja et pidada sammu 
tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise 
valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja 
rahvusvahelise arenguga, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
volitused võtta vastu õigusakte. Seega on 
eriti tähtis, et komisjon korraldab 
ettevalmistustöö tegemise ajal asjakohase 
arutelu, sh eksperditasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liikmesriikidel tuleks lubada 
vajaduse korral säilitada käesoleva 

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(41) Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
säilitada või kehtestada siseriiklikke 
õigusnorme mis tahes toodete puhul selliste 
aspektide suhtes, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, tingimusel et 
kõnealused õigusnormid on kooskõlas 
aluslepinguga ja ei kahjusta käesoleva 
direktiivi täielikku rakendamist. Selliste 
käesoleva direktiiviga juba ühtlustatud 
meetmete, nagu märgistamis- ja 
pakendamisnõuete suhtes kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikli 114 lõikes 8 
sätestatud korda.
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juuni 1998. aasta 98/34/EÜ, millega on 
ette nähtud tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) „vanusekontrolli mehhanism” –
arvutisüsteem, mis kinnitab 
ühetähenduslikult tarbija vanuse 
elektroonilisel teel kooskõlas riiklike 
nõuetega; see võib tähendada ka riiklikele 
nõuetele vastavat füüsilist 
kontrollisüsteemi, mis kinnitab 
ühetähenduslikult tarbija vanuse muudes
kui otseostu olukordades, näiteks 
müügiautomaadist ostmisel;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Mentooli keeldu ei saa rajada ELi toimimise lepingu artikli 114 lõikele 1, sest see ei kõrvalda 
siseturu toimimise takistusi ega enneta nende teket. Otsene eesmärk on kaitsta rahvatervist. 
Seepärast kuulub see ELi toimimise artikli 168 lõike 5 alla ning sel puudub kehtiv õiguslik 
alus.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) „vähendatud riskiga tubakatoode” 
– tubakatoode, mis teaduslike tõendite 
alusel vähendab ilmselgelt suitsetamise 
kahjulikku mõju, olenemata sellest, kas 
kõnealust toodet saab käsitada uudse 
tubakatootena vastavalt artikli 2 punktile 



PE510.591v02-00 18/44 AD\940608ET.doc

ET

23. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Maksimaalse tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse kehtestamine on kavandatava 
direktiivi oluline element. Seepärast tuleks selle suhtes kohaldada seadusandlikku 
tavamenetlust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



AD\940608ET.doc 19/44 PE510.591v02-00

ET

tubakatoodete mürgisust ja 
sõltuvusttekitavat toimet, nii et need 
ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava 
toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 
sätestatud maksimaalsetest tõrva-, 
nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.

Selgitus

Maksimaalse tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse kehtestamine on kavandatava 
direktiivi oluline element. Seepärast tuleks selle suhtes kohaldada seadusandlikku 
tavamenetlust.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks Austria, Soome ja 
Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist, keelavad liikmesriigid turule 
viia tubakatooteid, millel on eristav maitse 
või lõhn, kui teadusuuringutega on selgelt 
tõestatud, et lisaaine suurendab toote 
toksilisust või soodustab tootest sõltuvusse 
sattumist.

Selgitus

Käesoleva direktiivi artiklis 15 sätestatakse Rootsi kultuuriline erand suukaudse tubaka 
kohta. Sama põhimõte peaks kehtima ka lisaainete puhul, sest Rootsi kultuuris on tubakas 
sageli maitsestatud.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete 
kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete 

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

tootmiseks.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Otsus selle kohta, kas tubakatoode kuulub lõike 1 reguleerimisalasse ja tuleks seega keelata, 
ei kuulu komisjoni, vaid seadusandja pädevusse.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Otsus on ettepaneku oluline osa ning selle peaks tegema seadusandja.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid keelavad iseloomulike 
maitse- ja lõhnaainete kasutamise sellistes 
tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid, kapslid ja mis tahes 
tehnilised omadused, mis võimaldavad 
muuta maitset või lõhna või suitsu 
intensiivsust, kui teadusuuringutega on 
tõestatud, et lisaaine suurendab toote 
toksilisust või soodustab tootest sõltuvusse 
sattumist. Filtrid ja kapslid ei tohi 
sisaldada tubakat.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Juhul kui teaduslikud tõendid ja lõigete 
7 ja 8 rakendamisel saadud kogemus 
näitab, et teatav lisaaine või selle 
kasutamine teatavas koguses suurendab 

välja jäetud
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tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote 
mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet, 
volitatakse komisjoni vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
22, et kehtestada selliste lisaainete suhtes 
piirnormid.

Selgitus

Otsus on ettepaneku oluline osa ning selle peaks tegema seadusandja.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Terviseohu hoiatuste minimaalsete mõõtmete ettekirjutuse tulemuseks on minimaalsetes 
mõõtudes pakendid. See vähendab tarbijate valikut ja võib rikkuda intellektuaalomandi 
õigusi. Arvestades, et pakendite minimaalsetest mõõtmetest ei tulene kindel kasu, ei ole meede 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Otsusetegemisse peavad olema kaasatud ka parlament ja nõukogu. Delegeeritud õigusakt 
avaldaks sellist mõju, mida parlament ja nõukogu seadusandjatena ei saa läbi vaadata, kui 
komisjon selle väljastab. Komisjon võib delegeeritud õigusakte vastu võtta ainult tehnilistes 
küsimustes, sest nende vastuvõtmisel tekkivat negatiivset mõju ei ole raske tagasi pöörata. 
Seetõttu peaksid parlament ja liikmesriigid (nõukogu kaudu) olema kogu aeg kaasatud 
seadusandlikku menetlusse, juhul kui kavandatav õigusakt turgu oluliselt mõjutab.  

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sisaldama teavet suitsetamisest 
loobumise kohta, näiteks telefoninumbrid, 
e-postiaadressid ja/või veebisaidid, kus 
jagatakse tarbijatele teavet suitsetamisest 
loobujate jaoks ette nähtud 
tugiprogrammide kohta;

(b) sisaldama teavet suitsetamisest 
loobumise kohta, näiteks telefoninumbrid, 
e-postiaadressid ja/või veebisaidid, kus 
jagatakse tarbijatele teavet suitsetamisest 
loobujate jaoks ette nähtud 
tugiprogrammide kohta; platvormid, mille 
kaudu teavitatakse tarbijaid suitsetamisest 
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loobujate jaoks ette nähtud 
tugiprogrammidest, peaksid etendama 
aktiivset osa laste ja noorte teavitamisel 
suitsetamise tõsistest tagajärgedest, kuna 
nende puhul on tubakast sõltuvusse 
sattumise oht kõige suurem;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Terviseohu hoiatuse mõõtmeid käsitlevad nõuded ei tohi põhjustada intellektuaalomandi 
õiguste rikkumist. Terviseohu ühendhoiatused, mis katavad 50% eesmisest ja tagumisest 
välispinnast, on proportsionaalsed ning kooskõlas TRIPS lepingust ja Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonist 
tulenevate rahvusvaheliste kohustustega.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) asetsema muu pakendile kantud teabega 
samasuunaliselt;

Selgitus

Kõnealune nõue koos suuremõõdulise terviseohu hoiatusega ei ole tootja intellektuaalomandi 
õiguste proportsionaalne piirang.
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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) sigarettide tarbijapakendid peavad 
olema järgmistes mõõtmetes:

välja jäetud

Selgitus

Terviseohu hoiatuste minimaalsete mõõtmete ettekirjutuse tulemuseks on minimaalsetes 
mõõtudes pakendid. See vähendab tarbijate valikut ja võib rikkuda intellektuaalomandi 
õigusi. Arvestades, et pakendite minimaalsetest mõõtmetest ei tulene kindel kasu, ei ole meede 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kõrgus: vähemalt 64 mm; välja jäetud

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) laius: vähemalt 55 mm. välja jäetud

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määratleda terviseohu hoiatuste 
paigutus, vorm, kujundus, küljendus, 

välja jäetud
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roteerumine ja proportsioonid;

Selgitus

Otsusetegemisse peaksid olema kaasatud ka parlament ja nõukogu. Delegeeritud õigusakt 
avaldaks sellist mõju, mida parlament ja nõukogu seadusandjatena ei saa läbi vaadata, kui 
komisjon õigusakti väljastab. Komisjon võib delegeeritud õigusakte vastu võtta ainult 
tehnilistes küsimustes, sest nende vastuvõtmisel tekkivat negatiivset mõju ei ole raske tagasi 
pöörata. Seetõttu peaksid parlament ja liikmesriigid (nõukogu kaudu) olema kogu aeg 
kaasatud seadusandlikku menetlusse, juhul kui kavandatav õigusakt mõjutab turgu oluliselt 
mõjutab.

Muudatusettepanek 43

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

Selgitus

Otsus on ettepaneku oluline osa ning selle peaks tegema seadusandja.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reklaamib tubakatoodet vahenditega, 
mis on valelikud, eksitavad, petlikud või 
loovad väära mulje tooteomaduste, 
tervisemõjude, ohtude või eralduvate ainete 
kohta;

(a) reklaamib tubakatoodet vahenditega, 
mis on valelikud, eksitavad, petlikud või 
loovad väära mulje tooteomaduste, 
tervisemõjude, ohtude või eralduvate ainete 
kohta, eelkõige jättes mulje, et teatav 
tubakatoode on vähem kahjulik kui muud 
tubakatooted, välja arvatud juhul, kui 
sõltumatud teaduslikud tõendid 
kinnitavad terviseohu märgatavat 
vähenemist, või et sel on ergutav, 
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jõuduandev, raviv, noorendav, looduslik, 
orgaaniline või muul viisil positiivne 
tervisemõju;

Selgitus

Toote kirjeldus ei tohi olla eksitav.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Kliente ei tohi jätta ilma teabest toote kohta, kui see ei ole eksitav. Tootjate takistamine 
näiteks maitsele või lõhnale viitamisel tekitab muret seoses sõnavabadusega ning õigusega 
saada teavet avaliku võimu sekkumiseta, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli 11 lõikes 1.

Muudatusettepanek 46

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

Selgitus

Keelatud elemente ja omadusi käsitlev säte põhjustab tõenäoliselt õiguskindlusetust ning 
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tuleks seepärast välja jätta. Artikli 12 lõikes 1 nähakse ette piisavad juhised, sest keelatakse 
selgelt igasugune eksitav tootekirjeldus. Alla 7,5 millimeetrise läbimõõduga sigarettide 
kavandataval de facto keelamisel puudub igasugune õiguslik alus ning komisjon ei viinud 
selle kohta läbi isegi nõuetekohast mõjuhindamist. Lisaks rikuks kõnealune meede tootjate 
intellektuaalomandi õigusi.

Muudatusettepanek 47

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. Turule viidud sigarettide tarbijapakendi 
põhja üks külg peab olema vähemalt kaks 
korda nii pikk kui kõrvalasetsevad küljed. 
Muu suitsetatava tubaka tarbijapakend 
peab olema risttahukakujuline või 
silindriline liitmaterjalist karp või
taskusarnane, st ristkülikukujuline tasku, 
mille ava on klapiga suletav.

Muudatusettepanek 48

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
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Muudatusettepanek 49

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

Muudatusettepanek 50

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

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
tubakatoodete tarbijapakenditel on
kordumatu identifitseerimistunnus. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 

1. Et võimaldada tõhusat jälgimist ja 
jälitamist, nõuavad liikmesriigid, et
kordumatud, turvalised ja eemaldamatud 
identifitseerimistunnused (edaspidi 
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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.

„kordumatu identifikaator”), nagu koodid 
või templid, kinnitatakse kõikidele 
tarbijapakenditele ja pakkidele ning mis 
tahes sigarettide välispakenditele või need 
moodustavad pakendi osa. Nende 
terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud 
identifitseerimistunnused 
trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks 
võimalik eemaldada, kustutada, mitte 
mingil viisil varjata või poolitada, 
sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide 
või pakendi avamisega. Väljaspool liitu 
toodetud toodete puhul kohaldatakse 
käesoleva artikli kohustusi ainult selliste 
toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule 
või mis viiakse liidus turule.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Säte tuleks kooskõlastada WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni 
protokolliga tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta.

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tegelik veoteekond esimesse 
jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik 
kasutatud laod;

(i) saadetise kuupäev, saadetise sihtkoht, 
väljumiskoht ja vastuvõtja;
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Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(j) kõikide edasiste teadaolevate ostjate 
andmed;

Muudatusettepanek 55

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) sellise esimese ostja arveandmed, 
tellimusnumber ja maksmisandmed, kes ei 
ole tootjaga seotud;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
tubakatoodete turustamisahelas osalevad 
ettevõtjad alates tootjast kuni esimese 
kliendini (ostjani) 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.
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Selgitus

Juba praegu jälgivad kõigi ehtsate sigarettide liikumist Euroopa Liidus suured 
sigaretitootjad. Selle aluseks on Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigiga sõlmitud 
kokkulepped. Sigarettide liikumise jälgimine täies ulatuses ja kavandatava veoteekonna 
tundmine pärast esimest müüki on tehniliselt võimatu ning seetõttu ei nähta seda ette ka WHO 
tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokollis. Turvaelementide puhul 
on tähtis nende usaldusväärsus, mitte suurus, värv või muud eritunnused. Hologrammid 
näiteks ei ole turvalised (neid on lihtne võltsida ja anda neile n-ö ehtne väljanägemine).

Muudatusettepanek 57

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
esimese kliendini, kes ei ole tootjaga 
seotud, vahenditega, mis võimaldavad 
ostetud, esimesele tootjaga mitteseotud 
kliendile müüdud, transporditud või muul 
viisil käsitletud tubakatoodete 
registreerimise. Selliste vahenditega peab 
olema võimalik andmeid elektrooniliselt 
lugeda ja edastada lõike 6 kohasesse 
andmepanka.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga.
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil. Kolmanda isiku 

6. Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete 
tootjad ja importijad sõlmivad 
andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, kes haldavad 
andmepanka nende andmete osas, mis on 
seotud asjaomase tootja ja importijaga.
Andmepanga füüsiline asukoht peab olema 
liidu territooriumil ja ligipääsetav.
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sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste 
vahendite poolest) ning lepingu peab heaks 
kiitma ja edaspidi neid jälgima 
välisaudiitor, keda soovitab ja kellele 
maksab tasu tubakatootja ning kelle on 
komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide 
pädevatel asutustel, komisjonil ja 
sõltumatutel kolmandatel isikutel on 
andmepangale igal ajal juurdepääs.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid või komisjon anda 
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
kõnealusele teabele, tingimusel et 
tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

Kolmanda isiku sobivuse (eelkõige 
sõltumatuse ja tehniliste vahendite poolest) 
ning lepingu peab heaks kiitma ja edaspidi 
neid jälgima välisaudiitor, keda soovitab ja 
kellele maksab tasu tubakatootja ning kelle 
on komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid 
tagavad, et andmepanga puhul järgitakse 
läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide 
pädevatel asutustel, komisjonil ja 
sõltumatutel kolmandatel isikutel on 
andmepangale igal ajal juurdepääs.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid või komisjon anda 
tootjatele või importijatele juurdepääsu 
kõnealusele teabele, tingimusel et 
tundlikku äriteavet kaitstakse 
nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste 
riiklike ja liidu õigusnormidega.

Selgitus

Juba praegu jälgivad kõigi ehtsate sigarettide liikumist Euroopa Liidus suured 
sigaretitootjad. Selle aluseks on Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigiga sõlmitud 
kokkulepped. Sigarettide liikumise jälgimine täies ulatuses ja kavandatava veoteekonna 
tundmine pärast esimest müüki on tehniliselt võimatu ning seetõttu ei nähta seda ette ka WHO 
tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokollis. Turvaelementide puhul 
on tähtis nende usaldusväärsus, mitte suurus, värv või muud eritunnused. Hologrammid 
näiteks ei ole turvalised (neid on lihtne võltsida ja anda neile n-ö ehtne väljanägemine).

Muudatusettepanek 59

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 

8. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
kordumatule identifitseerimistunnusele on 
kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete 
tarbijapakenditel võltsimisekindel 
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.
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elemendiga.

Selgitus

Juba praegu jälgivad kõigi ehtsate sigarettide liikumist Euroopa Liidus suured 
sigaretitootjad. Selle aluseks on Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigiga sõlmitud 
kokkulepped. Sigarettide liikumise jälgimine täies ulatuses ja kavandatava veoteekonna 
tundmine pärast esimest müüki on tehniliselt võimatu ning seetõttu ei nähta seda ette ka WHO 
tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokollis. Turvaelementide puhul 
on tähtis nende usaldusväärsus, mitte suurus, värv või muud eritunnused. Hologrammid 
näiteks ei ole turvalised (neid on lihtne võltsida ja anda neile n-ö ehtne väljanägemine).

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 61

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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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1
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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 piirakse Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 
kohaldamist. See keeld ei tohiks aga 
mõjutada traditsioonilisi suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubakatooteid, 
mille tarbimist üksikud liikmesriigid 
võivad kultuurilisel või ajaloolisel 
põhjendusel lubada.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vähendatud 
riskiga tubakatoodete turustamiseks 
kasutusele lubade andmise süsteemi ja 
võtavad selle eest proportsionaalset tasu. 
Samuti täpsustavad liikmesriigid 
eeskirjad, mida kohaldatakse riski 
teadusliku hindamise suhtes ning selle 
eesmärgil esitatavale tõendusmaterjalile, 
mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult 
kliinilist ja mittekliinilist teavet ning muid 
kättesaadavaid uuringuid selle kohta, 
kuidas tarbijad toodet kasutavad ja 
tajuvad. Liikmesriigid võivad käesoleva 
direktiivi nõuetest kõrvale kalduda seoses 
lubatud vähendatud riskiga toodetega, et 
näidata, et need on vähem kahjulikud.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3
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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, kui neile ei ole luba 
antud muudel alustel vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 2. 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.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Nikotiinisisaldusega tooteid, mille kohta 
teatatakse, et need on ette nähtud inimeste 
haiguste raviks või nende ärahoidmiseks, 
muul viisil kui lõikes 3 kirjeldatud sõnumi 
kaudu, võib turule viia ainult direktiivi 
2001/83/EÜ kohaselt antud loa alusel.

(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.

1 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
nikotiinisisaldusega toodetele, millele on 
antud luba direktiivi 2001/83/EÜ 
kohaselt.
1 b. Nikotiinisisaldusega tooteid, mis ei 
vasta lõikele 1, võib turule viia, kui nad 
on käesoleva direktiiviga kooskõlas.
1 c. Liikmesriigid tagavad, et 
nikotiinisisaldusega tooted vastavad 
Euroopa Liidu kehtivatele tarbijakaitset ja 
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ohutust käsitlevatele, aga ka muudele 
asjakohastele õigusaktidele.
1 d. Hiljemalt 12 kuu jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist esitab iga 
liikmesriik komisjonile aruande meetmete 
kohta, mida ta on võtnud [uues] IV lisas 
sätestatud õiguse jõustamiseks ja 
rakendamiseks nikotiinisisaldusega 
toodete suhtes, ning nende meetmete 
tõhususe kohta.
1 e. Liikmesriigid tagavad, et 
nikotiinisisaldusega tooteid ei müüda 
isikutele, kes ei ole jõudnud tubakatoodete 
ostmiseks vastavas riigis nõutavasse ikka.

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.

2. Komisjon teostab 1. aprilliks 2017 
uurimuse nikotiinisisaldusega toodete 
kohta, konsulteerides asjaomaste 
sidusrühmade ja liikmesriikidega. 
Uurimuses käsitletakse ka seda, kas 
nikotiinisisaldusega toodete jaoks on vaja 
eraldi õigusakte.

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

3. Sellise nikotiinisisaldusega toote igale 
tarbijapakendile ja välispakendile, mis ei 
kuulu direktiivi 2001/83/EÜ 
reguleerimisalasse, peab olema kantud 
järgmine terviseohu hoiatus:

See toode sisaldab nikotiini ja võib 
kahjustada sinu tervist.

See toode sisaldab nikotiini, mis on 
sõltuvusttekitav aine 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 
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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.

Selgitus

Ravimi turustamisluba on nõutav, kui tervisealane väide on esitatud täpselt ravimidirektiivi 
sõnastuses: „on ette nähtud inimeste haiguste raviks või nende ärahoidmiseks” on tsitaat 
direktiivis 2001/83/EÜ kasutatavast ravimi definitsioonist (artikli 1 punkt 2).

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada nende rakendamine. Need 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

3. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada nende rakendamine. Need 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Kõik 
trahvid peavad olema suuremad kui 
igasugune rikkumisega saavutatav 
rahaline kasu.

Muudatusettepanek 67

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 

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

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

Selgitus

Mõned komisjoni ettepanekus ette nähtud, delegeeritud õigusakti käsitlevad sätted ei vasta 
ELi toimimise lepingu artikli 290 nõuetele.

Muudatusettepanek 68

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 8 lõikes 4, 
artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 3 ja
artikli 14 lõikes 9 osutatud volituste 
delegeerimise 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.

Muudatusettepanek 69

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 lõigete 3 ja 4, artikli 8 lõike 4, 
artikli 9 lõike 3, artikli 11 lõike 3 ja artikli 
14 lõike 9 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
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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.

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.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt kaks aastat pärast artikli 25 
lõikes 1 sätestatud kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise majandusliku ja sotsiaalse 
mõju kohta.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on lubatud säilitada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate aspektide suhtes rangemad 
siseriiklikud õigusnormid mis tahes 
toodete puhul, kui see on rahvatervise 
kaitse seisukohalt põhjendatud. 
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
õigusnormid ka siis, kui selline vajadus 
tuleneb liikmesriigi eripärast ja 
tingimusel, et see on rahvatervise kaitse 

välja jäetud
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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.

Selgitus

Ettepaneku artikli 24 lõikes 2 ettenähtud menetlus ei ole ELi toimimise lepinguga kooskõlas.
Komisjoni ette nähtud menetlus on kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 114 lõigetes 5 ja 6 
ettenähtuga, mis on sõnaselgelt kohaldatav ainult keskkonna või töökeskkonna kaitsega 
seotud meetmete puhul.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 18 months]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Väljaannete 
Talitus, palun lisada täpne kuupäev: 36 
kuud pärast jõustumist]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) nikotiinisisaldusega tooteid;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA
Nikotiinisisaldusega toodete suhtes 
kohaldatavad ELi õigusaktid
Üldine ohutus:
üldise tooteohutuse direktiiv 2001/95/EÜ
RAPEXi süsteem − ohtlikest toodetest 
teavitamine ja nende eest hoiatamine
Pakendamine ja märgistamine:
ohtlike ainete direktiiv 67/548/EMÜ
ohtlike preparaatide direktiiv 99/45/EÜ,
ainete ja segude klassifitseerimine, 
märgistamine ja pakendamine – CLP-
määrus 1272/2008, kehtib alates 
2015. aastast
Kemikaaliohutus:
kemikaalide registreerimise, hindamise, 
autoriseerimise ja piiramise (REACH) 
määrus (EÜ) nr 1907/2006
Elektriohutus:
madalpingedirektiiv 2006/95/EÜ
elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 
2004/108/EÜ
ohtlike ainete piiramise direktiiv 
2011/65/EL (kui on kohaldatav)
elektri- ja elektroonikaseadmetest 
tekkinud jäätmete direktiiv 2012/19/EL
patareide ja akude direktiiv 2006/66/EÜ
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Kaal ja mõõdud:
teatavate toodete massi või mahu järgi 
pakendamise direktiiv 76/211/EMÜ
kinnispakkides olevate toodete 
nimikoguste direktiiv 2007/45/EÜ
Kaubandustavad:
kaugmüügi direktiiv 97/7/EÜ
elektroonilise kaubanduse direktiiv 
2000/31/EÜ
eksitava ja võrdleva reklaami direktiiv 
2006/114/EÜ
ebaausate kaubandustavade direktiiv 
2005/29/EÜ

Selgitus

Liikmesriigid peaksid nikotiinisisaldusega toodete suhtes kohaldama olemasolevaid 
tarbijakaitse- ja ohutusalaseid õigusakte. Kohustus esitada aruanne tähendab 
süstemaatilisemat lähenemisviisi ning sellest lähtub komisjon ka oma ülevaates, mis peab 
valmima 2017. aasta aprilliks.
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