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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi 
ja kannattaa täysimääräisesti ihmisten hyvinvoinnin edistämistä sekä tukee kansanterveyden 
suojelun parantamista. Ehdotuksessa painotetaan myös, että on tärkeää tarkastella kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistukseen, esittämistapaan ja myyntiin liittyviä näkökohtia, säilyttäen 
erityisesti maatalouden työpaikat tupakkatuotteiden arvoketjun varrella tasapainoisen 
oikeudellisen kehyksen luomiseksi. Valmistelija korostaa, että ehdotettua tekstiä on 
mukautettava Maailman kauppajärjestön (WTO) kansainvälisiin kaupan alan sitoumuksiin ja 
tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen 
oikeudellisesti sitoviin velvoitteisiin, jotka Euroopan yhteisöt ovat hyväksyneet.

Valmistelija korostaa sellaisten toimenpiteiden merkitystä, joilla tosiasiallisesti ja 
merkittävästi vähennetään tupakkatuotteiden kulutusta ja estetään nuoria aloittamasta 
tupakointia, mutta jotka eivät johda unionin tupakanviljelyalan taantumiseen siten, että 
unionissa viljelty tupakka korvataan kolmansista maista tuodulla edullisella ja 
valvomattomalla tupakalla ja tupakkatuotteiden salakuljetus yleistyy EU:n ulkorajoilla.

Tupakointi vaatii vuosittain lähes 700 000 ihmisen hengen unionissa. Komissio keskittyy 
tarkastelemaan ehdotuksessaan, miten estää ihmisiä ja erityisesti nuoria aloittamasta 
tupakointia, koska 70 prosenttia tupakoivista aloittaa tupakkatuotteiden kulutuksen ennen 
18 vuoden ikää. Lisäksi tupakka on maataloustuote, jonka viljely on työvoimavaltaista ja 
tarjoaa 400 000 kokopäiväistä ja kausiluonteista työpaikkaa kaikkialla unionissa, ensisijaisesti 
sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan 
työllistymisvaihtoehtoja. Taloudellisten sidosryhmien tiedot osoittavat, että 96 prosenttia 
tupakkaa viljelevistä tiloista on perheviljelmiä, jotka ovat viljelyalaltaan 0,5–3 hehtaarin 
suuruisia.

Euroopan parlamentti on usein tarkastellut tupakanviljelyn ja tupakoinnin välisen suhteen 
puuttumista. Komissio toteaa myös arviointikertomuksessaan, että tupakanviljelyn ja 
tupakoivien osuuden välillä ei ole suoraa yhteyttä. 

Valistus ja ennalta ehkäisevät ohjelmat ovat tehokkaimpia välineitä, joilla nuoria estetään 
aloittamasta tupakointia. Uusimmasta edustavasta kyselystä käy ilmi, että esimerkiksi Saksan 
liittotasavallassa tupakkatuotteiden kulutus on jatkuvasti vähentynyt kuluneiden kymmenen 
vuoden aikana eri ennalta ehkäisevien ohjelmien ansiosta. Valmistelija kehottaa näin ollen 
painokkaasti perustamaan tupakoinnin ehkäisemisen eurooppalaisen rahaston sellaisten 
ohjelmien rahoittamiseksi, joilla kansalaisia autetaan lopettamaan tupakointi tai estetään heitä 
aloittamasta tupakointia ja joilla heille tiedotetaan tupakoinnin haittavaikutuksista terveyteen.

Valmistelija katsoo, että kansalaiset eivät saa asianmukaista tietoa tupakoinnin 
haitallisuudesta. Kuluttajien suojelemiseksi olisi siksi syytä parantaa pakkausmerkintöjä 
ilmoittamalla esimerkiksi tupakkatuotteiden haitallisuuden eri asteet. Tässä yhteydessä ei pidä 
johtaa kuluttajia harhaan, koska kaikki tupakkatuotteet ovat haitallisia.

Monissa jäsenvaltioissa vähemmän koulutetut ja vaikeissa sosiaalisissa oloissa elävät miehet 
ja naiset tupakoivat selvästi enemmän: esimerkiksi Unkarissa koulunkäyntinsä peruskouluun 
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päättäneistä miehistä 45 prosenttia ja naisista 26 prosenttia tupakoi. Lukion suorittaneista 
miehistä 32 prosenttia ja naisista 22 prosenttia tupakoi. Samalla yliopistotutkinnon 
suorittaneista miehistä ainoastaan 20 prosenttia ja naisista 18 prosenttia tupakoi. Tästä syystä 
direktiivissä olisi myös tarkasteltava sosiaalisia näkökulmia laadittaessa tupakkatuotteita 
koskevaa sääntelyä.

Valmistelija on huolestunut siitä, että komission ehdottama delegoitujen säädösten 
soveltamisala on liian laaja ja saattaa aiheuttaa institutionaalisen epätasapainon lainsäätäjinä 
toimivien parlamentin ja neuvoston sekä komission välillä.

Ehdotetun uuden tupakkatuotedirektiivin 3 artiklassa annetaan komissiolle ja jäsenvaltioille 
toimivalta muuttaa tervan, nikotiinin, hiilimonoksidin tai muiden päästöjen enimmäismääriä. 
Nikotiinin enimmäismäärän merkittävää vähentämistä koskeva päätös saattaa olla syrjivä 
burley-tupakan tuottajia kohtaan.

Ehdotuksen 6 artiklassa annetaan jäsenvaltioille ja komissiolle toimivalta päättää, minkä 
maun tai ainesosien yhdistelmän voidaan katsoa saavan aikaan tunnusomaisen maun. Ne 
voivat myös päättää estää lisäaineita sisältävien tupakkatuotteiden markkinoille saattamisen 
”tieteellisen näytön perusteella”. Lisäaineita koskevan tilanteen selventämiseksi valmistelija 
kannattaa positiivisen tai negatiivisen luettelon laatimista lisäaineista, jotka ovat keskeisessä 
asemassa tupakkatuotteiden valmistuksen kannalta ja jotka antavat tuotteelle tunnusomaisen 
maun.

Koska ehdotuksessa sallitaan tupakkatuotteiden rajat ylittävä ostaminen, myös verkossa, siinä 
luodaan erityisesti nuoriin sukupolviin kohdistuva uhka. Ehdotuksen hyväksymisen myötä on 
mahdollista, että alle 18-vuotiaiden nuorten on helpompi hankkia tupakkatuotteita. Niinpä 
valmistelija ehdottaa tupakkatuotteiden internetmyynnin kieltämistä, jotta nuoria estetään 
aloittamasta tupakointia. Joissakin jäsenvaltioissa sovelletaan jo edellä mainittua hyvää 
käytäntöä. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen keskeisen tavoitteen eli kansalaisten 
hyvinvoinnin edistämisen saavuttamiseksi valmistelija katsoo toissijaisuuden hengessä, että 
sellaiset jäsenvaltiot, joissa on jo otettu käyttöön tupakoinnin vastaisia ja komission 
ehdotuksia laajempia säännöksiä, voivat jatkaa omien järjestelmiensä noudattamista.
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TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden sisämarkkinoiden koko, 
tupakkatuotteiden valmistajien yhä kasvava 
pyrkimys keskittää koko unioniin 
suunnattu tuotanto ainoastaan muutamiin 
tuotantolaitoksiin jäsenvaltioissa sekä tästä 
seuraava tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden merkittävä rajatylittävä kauppa 
edellyttävät lainsäädäntöä unionin eikä 
niinkään jäsenvaltioiden tasolla, jotta 
taattaisiin sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta.

(6) Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden sisämarkkinoiden koko, 
tupakkatuotteiden valmistajien yhä kasvava 
pyrkimys keskittää koko unioniin 
suunnattu tuotanto ainoastaan muutamiin 
tuotantolaitoksiin jäsenvaltioissa sekä tästä 
seuraava tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden merkittävä rajatylittävä kauppa 
edellyttävät tehokkaampaa lainsäädäntöä 
unionin tasolla, jotta taattaisiin 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Unionin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota tupakantuotantoon 
epäsuotuisilla alueilla, erityisesti 
syrjäisimmillä alueilla, joilla se usein 
liittyy maantieteellisiin ja 
sosioekonomisiin erityispiirteisiin, ja 
unionin olisi sallittava jäsenvaltioiden 
panna täytäntöön erityistoimenpiteitä 
tuotannon jatkumisen varmistamiseksi 
näillä alueilla.
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Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa.

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. Valistus, tiedotus sekä 
ennalta ehkäisevät kampanjat ja ohjelmat 
ovat tehokkaimpia välineitä, joilla nuoria 
estetään aloittamasta tupakointia. Näillä 
välineillä on edelleen keskeinen merkitys. 
Siksi olisi perustettava tupakoinnin 
ehkäisemisen eurooppalainen rahasto 
sellaisten ohjelmien rahoittamiseksi, joilla 
kansalaisia autetaan lopettamaan 
tupakointi tai estetään heitä aloittamasta 
tupakointia ja joilla heille tiedotetaan 
tupakoinnin haittavaikutuksista 
terveyteen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
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asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon niiden toksisuus tai 
riippuvuutta aiheuttava vaikutus.

asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon tieteellinen kehitys, 
edistys ja tietämys sekä ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit niiden toksisuuden
tai riippuvuutta aiheuttavan vaikutuksen 
arvioinnissa.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa näitä tuotteita koskevien 
tietojen mahdollisimman suuri avoimuus 
kansalaisten kannalta ja samalla varmistaa, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet.

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa näitä tuotteita koskevien 
tietojen mahdollisimman suuri avoimuus 
kansalaisten kannalta ja samalla varmistaa, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet sekä WTO:n 
velvoitteiden noudattaminen.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan 
huomioon tupakkatuotteet, mukaan 
luettuna savuttomat tupakkatuotteet, 
joissa tunnusomaisena makuna on muu 
kuin tupakka, mikä saattaa helpottaa 
tupakan käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 

Poistetaan.
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esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
voivat edistää savun hengittämistä 
keuhkoihin ja tupakoinnin aloittamista 
nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 
savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

Perustelu

Ei ole riippumattomia tutkimuksia, jotka osoittaisivat mentolin lisäyksen lisäävän tupakointia 
tai kannustavan tupakanpolton kokeilemiseen. Vain kolmessa jäsenvaltiossa käytetään paljon 
mentolisavukkeita.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Luotettavat tutkimukset osoittavat, 
että unionin tupakanviljelyn laajuudella 
ei ole yhteyttä tupakkaa käyttävien 
kansalaisten osuuteen. Toisaalta selkeästi 
valtaosa unionissa viljeltävästä tupakasta 
tulee hyvin pieniltä perheviljelmiltä, 
joiden on vaikea siirtyä toiseen 
tuotantomalliin. Siksi unionin 
viljelijöiden olisi voitava myydä 
tuottamansa tupakka eurooppalaisille 
kuluttajille samalla kun varmistetaan, että 
käytetään erittäin korkealaatuisia raaka-
aineita ja täytetään tässä direktiivissä 
määritettyjä ainesosia koskevat standardit 
syrjimättä epäsuotuisissa sääoloissa 
viljeltäviä tupakkalajikkeita. 
Jäsenvaltioiden olisi myös toteutettava 
toimia tupakanviljelijöiden 
pätevöittämiseksi muille 
maataloustuotannon aloille, erityisesti 
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käyttämällä XXX asetuksen (maaseudun 
kehittäminen) nojalla saatavilla olevia 
varoja.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten 
lisäaineiden käytön kieltämistä kokonaan, 
vaan sillä velvoitetaan valmistajat 
vähentämään lisäainetta tai lisäaineiden 
yhdistelmää siinä määrin, että lisäaineet 
eivät enää saa aikaan tunnusomaista 
makua. Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Poistetaan.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
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savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt terveysvaroitukset ovat 
tehokkaampia kuin pelkät tekstivaroitukset. 
Tämän perusteella yhdistetyistä 
terveysvaroituksista olisi tehtävä pakollisia 
kaikkialla unionissa, ja niiden olisi 
katettava merkittävä ja näkyvä osa 
pakkauksen pinnasta. Kaikille 
terveysvaroituksille olisi asetettava 
vähimmäiskoko, jotta taataan niiden
näkyvyys ja tehokkuus.

savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt terveysvaroitukset ovat 
tehokkaampia kuin pelkät tekstivaroitukset. 
Tämän perusteella yhdistetyistä 
terveysvaroituksista olisi tehtävä pakollisia 
kaikkialla unionissa, ja niiden olisi 
katettava merkittävä ja näkyvä osa 
pakkauksen pinnasta, jotta taataan niiden 
tehokkuus.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit.



AD\939865FI.doc 11/44 PE507.956v03-00

FI

vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Muille poltettavaksi tarkoitetuille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille ja 
kääretupakalle, joita käyttävät pääasiassa 
vanhemmat kuluttajat, olisi myönnettävä 
vapautus tietyistä merkintävaatimuksista, 
kunhan olosuhteissa ei tapahdu merkittävää 
muutosta myyntimäärien tai 
kulutustottumusten osalta nuorten parissa. 
Näiden muiden tupakkatuotteiden 
pakkausmerkinnöissä olisi noudatettava 
erityisiä sääntöjä. Savuttomien 
tupakkatuotteiden terveysvaroitusten 
näkyvyys on varmistettava. Varoitukset 
olisi tämän vuoksi asetettava savuttomien 
tupakkatuotteiden pakkauksen kahdelle 
näkyvimmälle pinnalle.

(24) Muille poltettavaksi tarkoitetuille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille ja 
kääretupakalle olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä merkintävaatimuksista, kunhan 
olosuhteissa ei tapahdu merkittävää 
muutosta myyntimäärien tai 
kulutustottumusten osalta nuorten parissa. 
Näiden muiden tupakkatuotteiden 
pakkausmerkinnöissä olisi noudatettava 
erityisiä sääntöjä. Savuttomien 
tupakkatuotteiden terveysvaroitusten 
näkyvyys on varmistettava. Varoitukset 
olisi tämän vuoksi asetettava savuttomien 
tupakkatuotteiden pakkauksen kahdelle 
näkyvimmälle pinnalle.

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Markkinoille saatetaan merkittäviä 
määriä laittomia tuotteita, jotka eivät täytä 
direktiivissä 2001/37/EY säädettyjä 
vaatimuksia, ja on merkkejä siitä, että 
nämä määrät saattaisivat olla kasvussa. 
Tällaiset tuotteet vaarantavat 
vaatimustenmukaisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan lainsäädännön tarjoaman 
suojelun. Lisäksi tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puitesopimuksessa velvoitetaan 

(26) Markkinoille saatetaan merkittäviä 
määriä laittomia tuotteita, jotka eivät täytä 
direktiivissä 2001/37/EY säädettyjä 
vaatimuksia, ja on merkkejä siitä, että 
nämä määrät saattaisivat olla kasvussa. 
Tällaiset tuotteet vaarantavat 
vaatimustenmukaisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan lainsäädännön tarjoaman 
suojelun. Lisäksi tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puitesopimuksessa velvoitetaan 
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unioni torjumaan laittomia tuotteita osana 
kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. 
Näin ollen olisi säädettävä 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten merkitsemisestä 
yksilöllisellä ja turvallisella tavalla ja 
niiden liikkeiden rekisteröinnistä niin, että 
nämä tuotteet voidaan paikantaa ja jäljittää 
unionissa ja että voidaan paremmin seurata 
ja valvoa, että ne ovat tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia. Lisäksi olisi 
säädettävä sellaisten turvaominaisuuksien 
käyttöönotosta, jotka auttavat tuotteiden 
aitouden varmistamisessa.

unioni torjumaan laittomia tuotteita osana 
kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. 
Näin ollen olisi säädettävä 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten merkitsemisestä 
yksilöllisellä ja turvallisella tavalla ja 
niiden liikkeiden rekisteröinnistä niin, että 
nämä tuotteet voidaan paikantaa ja jäljittää 
unionissa ja että voidaan paremmin seurata 
ja valvoa, että ne ovat tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia, jotta rajoitetaan 
tupakkatuotteiden salakuljetusta 
erityisesti unionin ulkorajoilla. Lisäksi 
olisi säädettävä sellaisten 
turvaominaisuuksien käyttöönotosta, jotka 
auttavat tuotteiden aitouden 
varmistamisessa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi myös huolehdittava 
siitä, ettei mikään tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä johda epäsuorasti 
tupakkatuotteiden laittoman myynnin 
kasvuun.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia 
nuorten parissa ja vaarantaa niiden 
vaatimusten noudattamisen, joista 
säädetään tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Ilmoitusjärjestelmää 
koskevat yhteiset säännöt ovat tarpeen, 
jotta varmistetaan, että direktiivi 
saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tupakan 
valtioiden rajat ylittävästä etämyynnistä 
tehtävää ilmoitusta koskevaa tämän 
direktiivin säännöstä olisi sovellettava 
rajoittamatta tietoyhteiskunnan palveluja 

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti, 
internetmyynti mukaan luettuna, ja 
julkisilla paikoilla 
myynninedistämistarkoituksiin 
harjoitettava tupakkatuotteiden 
ilmaisjakelu tai vaihtokauppa helpottavat
tupakkatuotteiden saantia nuorten parissa 
ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Tällainen toiminta on siksi 
kiellettävä.
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koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY 
säädetyn ilmoitusmenettelyn soveltamista. 
Elinkeinonharjoittajilta kuluttajille 
suuntautuvaa tupakkatuotteiden 
etämyyntiä säännellään lisäksi 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 
päivänä toukokuuta 1997 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 97/7/EY, joka korvataan 
kuluttajan oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/83/EY 13 päivästä kesäkuuta 2014 
alkaen.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kaikki tupakkatuotteet voivat 
aiheuttaa kuolleisuutta, sairastuvuutta ja 
toimintarajoitteisuutta, ja niiden kulutusta 
olisi rajoitettava. Sen vuoksi on tärkeää 
seurata uusiin tupakkatuoteryhmiin 
liittyvää kehitystä. Valmistajille ja tuojille 
olisi asetettava uusia tupakkatuoteryhmiä 
koskeva ilmoitusvelvollisuus, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
valtuuksia kieltää tai sallia tällaiset uudet 
tuoteryhmät. Komissio seuraa kehitystä ja 
laatii viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin täytäntöönpanon määräajasta 
raportin, jossa arvioidaan, onko direktiiviä 
tarpeen muuttaa.

(31) Kaikki tupakkatuotteet voivat 
aiheuttaa kuolleisuutta, sairastuvuutta ja 
toimintarajoitteisuutta, ja niiden kulutusta 
olisi rajoitettava valistuksella ja estämällä 
ihmisiä aloittamasta tupakointia. Sen 
vuoksi on tärkeää seurata uusiin 
tupakkatuoteryhmiin liittyvää kehitystä. 
Valmistajille ja tuojille olisi asetettava 
uusia tupakkatuoteryhmiä koskeva 
ilmoitusvelvollisuus, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden valtuuksia 
kieltää tai sallia tällaiset uudet tuoteryhmät.
Komissio seuraa kehitystä ja laatii viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
täytäntöönpanon määräajasta raportin, 
jossa arvioidaan, onko direktiiviä tarpeen 
muuttaa.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
ainesosien ilmoittamismallista, sellaisten 
tuotteiden määrittämisestä, joissa on 
tunnusomaisia makuja tai suuremmat 
toksisuustasot ja riippuvuutta aiheuttavat 
vaikutukset, sekä menetelmistä sen 
määrittämiseksi, onko tupakkatuotteessa 
tunnusomainen maku, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(37) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
ainesosien ilmoittamismallista,
suuremmista toksisuustasoista ja 
riippuvuutta aiheuttavista vaikutuksista, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksin ja 
21 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti päättää menetelmistä, joilla 
määritetään suuremmat toksisuustasot ja
käytettyjen lisäaineiden riippuvuutta 
aiheuttavat vaikutukset.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen 
ja sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä ja 
mukauttamisesta, toksisuutta, 
riippuvuutta tai houkuttelevuutta 
lisäävien ainesosien enimmäismäärien 
asettamisesta, terveysvaroitusten, 
yksilöllisten tunnistimien ja 
turvaominaisuuksien käytöstä 

Poistetaan.
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merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten 
seikkojen määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille,
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien 
tarkistamisesta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo 
tarpeelliseksi pitää voimassa tiukempia 
kansallisia säännöksiä tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti 
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiolla olisi myös oltava 
mahdollisuus ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin yhtäläisesti, kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden 
suojelemisen kannalta. Tiukempien 
kansallisten säännösten olisi oltava 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia, eikä 

(40) Sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi jäsenvaltio ei voi ottaa 
käyttöön tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
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niitä saisi käyttää mielivaltaisen syrjinnän 
keinona tai jäsenvaltioiden välisen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. 
Tiukemmat kansalliset säännökset 
edellyttävät komissiolle tehtävää 
ennakkoilmoitusta ja komission antamaa 
hyväksyntää ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutettava terveyden 
suojelun korkea taso.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Jäsenvaltion, joka katsoo 
tarpeelliseksi pitää voimassa ja/tai ottaa 
käyttöön kansallisia ja/tai alueellisia 
säännöksiä, joilla pyritään säilyttämään 
perinteiset tupakkaviljelmät 
paikallisyhteisöjen sosioekonomiseen 
riippuvuuteen liittyvistä perustelluista 
syistä, olisi sallittava tehdä niin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön
kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin yhtäläisesti, sellaisten 
näkökohtien osalta, jotka eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, kunhan 
tämä lainsäädäntö on perussopimuksen 
mukaista eikä sillä vaaranneta tämän 
direktiivin täysimääräistä soveltamista. 
Jäsenvaltiot voisivat siis pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön esimerkiksi säännöksiä, 

(41) Kansainvälisten markkinasääntöjen 
mukaisesti ja sisämarkkinoiden 
toiminnan parantamiseksi jäsenvaltiot, 
jotka pitävät voimassa tai ottavat käyttöön
tiukempia kansallisia säännöksiä aloilla, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, eivät saa estää tai 
rajoittaa tämän direktiivin mukaisten 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
tuontia, myyntiä ja kulutusta. 
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joissa säädetään tupakkatuotteiden 
pakkausten standardoinnista, kunhan 
nämä säännökset ovat perussopimuksen 
ja WTO:n velvoitteiden mukaisia eivätkä 
vaikuta tämän direktiivin täysimääräiseen 
soveltamiseen. Teknisistä määräyksistä 
edellytetään ennakkoilmoitusta teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY 
mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Tämä direktiivi ei saisi heikentää 
niiden ihmisten elinoloja, joiden 
toimeentulo riippuu tupakanviljelystä 
unionissa ja jotka elävät usein 
epäsuotuisilla alueilla. Kun otetaan 
huomioon, että direktiivillä pyritään 
yksinomaan vähentämään 
tupakkatuotteiden kulutusta, kaikissa 
ainesosia ja lisäaineita koskevissa 
päätöksissä olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon päätösten mahdolliset 
sosioekonomiset oheisvaikutukset 
ryhmiin, joiden toimeentulo riippuu 
tupakanviljelystä. Unionin 
tupakanviljelyalaa olisi suojeltava, koska 
vaikka sen osuus unionin kulutuksesta on 
erittäin pieni, se edistää kuitenkin 
taloudellista vakautta tietyillä unionin 
alueilla, joilla vaihtoehtoisia 
viljelykasveja on vähän. Tupakanviljelyn 
väheneminen tai sen loppuminen 
unionissa ei vaikuttaisi kulutuksen 
määrään mutta lisäisi tuontia kolmansista 
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maista ja heikentäisi laatuvaatimuksia.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
mausteen, yrtin, alkoholin, makeisen, 
mentolin tai vaniljan aromi tai maku, joka 
on havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana;

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan tai mentolin
aromia tai makua, joka on tulosta 
lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä, 
mukaan luettuna mutta ei yksinomaisesti 
hedelmän, mausteen, yrtin, alkoholin, 
makeisen tai vaniljan aromi tai maku, joka 
on havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana;

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’maku- ja aromiaineilla’ lisäaineita, 
jotka antavat aromia ja/tai makua;

(13) ’maku- ja aromiaineilla’ lisäaineita, 
jotka antavat aromia ja/tai makua, joka ei 
kuitenkaan ole välttämätön 
tupakkatuotteen valmistuksessa;

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta, tupakkaa 
(lehtiä ja muita tupakkakasvien 
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia, mukaan luettuna 
paisutettu ja rekonstruoitu tupakka) sekä 
muita aineita, joita on lopullisessa 

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta sekä muita 
aineita, joita on lopullisessa 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;
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tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

Perustelu

Tupakanlehtiä ei pitäisi pitää ainesosana, koska ne ovat olennainen osa tuotetta, eivät lisätty 
osa. Nykyisessä tupakkatuotedirektiivissä (2001/37/EY) tupakkaa ei pidetä ainesosana.

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) ’luonnollisella ainesosalla’ 
tupakkaa (lehtiä ja muita tupakkakasvien 
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia, mukaan luettuna 
paisutettu ja rekonstruoitu tupakka);

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ’enimmäismäärällä’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai -päästöä, mukaan 
luettuna 0, tupakkatuotteessa mitattuna 
grammoina;

(19) ’enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tupakkatuotteessa 
mitattuna grammoina;

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 34 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(34) ’tupakkatuotteilla’ tupakasta kokonaan 
tai osittain koostuvia tuotteita, joita 
kuluttajat voivat käyttää, riippumatta siitä, 

(34) ’tupakkatuotteilla’ tupakasta kokonaan 
tai osittain koostuvia tuotteita, joita 
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onko tupakka geneettisesti muunnettua 
vai ei;

kuluttajat voivat käyttää;

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 36 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) 'tupakkajäljitelmillä' 
tupakkatuotteiden muodossa olevia 
makeisia, välipaloja, leluja tai muita 
esineitä, jotka saattavat vedota alaikäisiin. 
Tällaiset tuotteet kielletään.

Perustelu

Euroopan yhteisön sopimuspuolten konferenssin 30. kesäkuuta 2005 ratifioiman, tupakoinnin 
torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen 16 artiklan mukaisesti kielletään 
tupakkatuotteiden myynti alaikäisille kieltämällä tupakkajäljitelmät. EU:n lainsäädäntöä 
mukautetaan kansainvälisiin velvoitteisiin.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

2. Komissio voi esittää ehdotuksia
1 kohdassa säädettyjen poltettaessa 
syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi vankan ja kiistattoman 
tieteellisen näytön ja kansainvälisesti 
hyväksyttyjen standardien perusteella.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa syntyvien 
savukkeiden muiden päästöjen ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 
1 kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut raja-
arvot.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, 
jotka perustuvat vankkaan ja 
kiistattomaan tieteelliseen näyttöön, ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella komissio voi esittää ehdotuksia
sellaisten poltettaessa syntyvien 
savukkeiden muiden päästöjen ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 
1 kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut raja-
arvot.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti poltettaessa syntyvän tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin määrien 
mittausmenetelmien mukauttamiseksi 
ottaen huomioon tieteen ja tekniikan
kehitys ja kansainvälisesti hyväksytyt 

3. Komissio voi esittää ehdotuksia 
1 kohdassa säädettyjen poltettaessa
syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon tieteen 
kehitys ja kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit.
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standardit.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että komissio ja jäsenvaltiot eivät voi muuttaa 
poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin, hiilimonoksidin ja muiden päästöjen enimmäismääriä 
delegoiduilla säädöksillä parlamentista riippumatta. Näiden määrien muuttaminen 
olennaisesti voisi vaikuttaa tupakanviljelyalaan. Tämä koskee erityisesti nikotiinia, joka on 
burley-tupakan keskeinen komponentti.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen mittaamiseen. 
Näiden menetelmien perusteella ja ottaen 
huomioon tieteen ja tekniikan kehitys 
sekä kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio voi laatia negatiivisen 
luettelon lisäaineista, jotka eivät ole 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa ja joiden käytön tuloksena 
syntyy tuote, jossa on tunnusomainen 
maku. Perinteinen mentolin käyttö olisi 
vapautettava tämän säännöksen 
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soveltamisesta.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin 
tunnusomainen maku.

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on lisäaineita, jotka 
saavat aikaan tai vapauttavat makua, joka 
ei ole pääasiallisesti tupakan tai mentolin 
maku.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sokerin tai 
muiden sellaisten lisäaineiden käyttöä, 
jotka ovat välttämättömiä 
tupakkatuotteiden valmistuksessa ja 
parantavat erityisesti epäsuotuisissa 
sääoloissa ja epäsuotuisilla alueilla 
viljeltävän tupakan laatua.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
tupakkatuote 1 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 

2. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
tupakkatuote 1 kohdan soveltamisalaan 
tieteellisen näytön perusteella. Nämä 
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hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Päätöksenteon apuna käytetään 
riippumatonta paneelia.

Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä yhtenäisiä 
sääntöjä menettelyistä, joilla määritetään, 
kuuluuko tupakkatuote 1 kohdan 
soveltamisalaan. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 ja 2 kohdan soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tietty lisäaine 
tai lisäaineiden yhdistelmä saa tyypillisesti 
aikaan tunnusomaisen maun, jos sen 
määrä tai pitoisuus ylittää tietyn tason, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten lisäaineiden tai 
lisäaineiden yhdistelmien 
enimmäistasojen asettamiseksi, jotka 
saavat aikaan kyseisen tunnusomaisen 
maun.

Poistetaan.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lisäaineet, joilla on päästöjä värjääviä 
ominaisuuksia.

c) lisäaineet, joilla on päästöjä värjääviä 
ominaisuuksia, paitsi jos ne eivät vaikuta 
kuluttajien terveyteen.
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Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lisäaineet, joiden käytön tuloksena 
syntyy tuote, jossa on tunnusomainen 
maku.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

5. Jäsenvaltioiden on säänneltävä
makuaineiden käyttöä tupakkatuotteiden 
eri komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa tällä 
perusteella kieltää saattamasta 
markkinoille mentolia sisältäviä 
tupakkatuotteita ainoastaan
mentolisisällön vuoksi.
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos tieteellinen näyttö ja 7 ja 8 kohdan 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että tietty lisäaine tai lisäaineen 
tietty määrä lisää merkittävässä määrin 
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti näiden lisäaineiden 
enimmäismäärien asettamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Kääretupakassa tiedotusviesti on painettava 
sille pinnalle, joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 4. Annetaan komissiolle toimivalta tehdä 
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22 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä

ehdotuksia

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Poistetaan.

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava yhdistetyt terveysvaroitukset. 
Yhdistettyjen terveysvaroitusten on oltava 
seuraavanlaisia:

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava yhdistetyt terveysvaroitukset, joilla 
taataan kuluttajien oikeus saada 
asianmukaista tietoa. Yhdistettyjen 
terveysvaroitusten on oltava 
seuraavanlaisia:

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen yläkulmaan 
samansuuntaisesti kuin muut 
pakkauksessa olevat tiedot;

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alakulmaan;

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

3. Annetaan komissiolle toimivalta tehdä 
ehdotuksia
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Poistetaan.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme
virallista kieltä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.
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Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme
virallista kieltä.

(b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys.

Poistetaan.
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;

Poistetaan.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut.

Perustelu

”Ohuita” savukkeita koskeva kielto aiheuttaa kielteisiä taloudellisia seurauksia ja 
mahdolliseen terveyshyötyyn nähden suhteettomia tappioita.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähittäismyyntipakkaukseen on 
sallittua liittää merkintä tuotteen 
valmistuksessa käytetystä 
tupakkalajikkeesta ja/tai sen 
alkuperämaasta.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Poistetaan.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen.
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ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Poistetaan.
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Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakka on vapautettava 1–8 kohdan 
soveltamisesta viiden vuoden ajaksi 25 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakka on vapautettava 1–8 kohdan 
soveltamisesta kymmenen vuoden ajaksi 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

Perustelu

Katso tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuntaa koskevan pöytäkirjan (tupakoinnin 
torjuntaa koskevan puitesopimuksen pöytäkirja) 8 artiklan 3 kohta.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista.

Jäsenvaltioiden on säänneltävä suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattamista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti

Tupakkatuotteiden internetmyynti

Perustelu

Internetmyynnissä on vaikea valvoa tupakanmyynnin ikärajojen noudattamista. Lisäksi 
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ongelmia aiheuttavat laiton internetmainostaminen ja nykyisen lainsäädännön noudattamatta 
jättäminen (esim. terveysvaroitukset). Tämä rohkaisee nuoria tupakoimaan ja antaa heille 
mahdollisuuden saada tupakkatuotteita helpommin. Tämän vuoksi on kiellettävä kaikki 
internetmyynti, ei ainoastaan rajatylittävää myyntiä. Näin on jo tehty yhdeksässä 
jäsenvaltiossa. EU:n laajuisella kiellolla yhdenmukaistettaisiin sääntöjä ja helpotettaisiin 
niiden noudattamisen valvontaa.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tupakkatuotteiden internetmyynti 
alueellaan.

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;
b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu; 
c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
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tiedot.
2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.
3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.
4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.
5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
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vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Perustelu

Internetmyynnissä on vaikea valvoa tupakanmyynnin ikärajojen noudattamista. Lisäksi 
ongelmia aiheuttavat laiton internetmainostaminen ja nykyisen lainsäädännön noudattamatta 
jättäminen (esim. terveysvaroitukset). Tämä rohkaisee nuoria tupakoimaan ja antaa heille 
mahdollisuuden saada tupakkatuotteita helpommin. Tämän vuoksi on kiellettävä kaikki 
internetmyynti, ei ainoastaan rajatylittävää myyntiä. Näin on jo tehty yhdeksässä 
jäsenvaltiossa. EU:n laajuisella kiellolla yhdenmukaistettaisiin sääntöjä ja helpotettaisiin 
niiden noudattamisen valvontaa.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
alueellaan tupakkatuotteiden ilmaisjakelu 
tai niiden myynti alennettuun hintaan 
sekä tupakkatuotteiden uuden, sinetöidyn 
pakkauksen vaihtaminen avattuun 
pakkaukseen minkä tahansa väylän 
kautta.

Perustelu

Myynninedistämistarkoituksiin harjoitettava savukepakkausten ilmaisjakelu tai uuden 
pakkauksen vaihtaminen avattuun pakkaukseen kohdennetaan nuoriin, jotka eivät kykene 
suojautumaan tällaiselta toiminnalta.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
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viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille ja joiden ne merkittävän 
tieteellisen näytön perusteella aikovat 
väittää olevan vähemmän haitallisia tai 
vähäriskisempiä kuin perinteiset 
tupakkatuotteet. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
voidaan saattaa markkinoille vain, jos ne 
on hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti:

Nikotiinia sisältäviä tuotteita voidaan 
saattaa markkinoille vain, jos ne on 
hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti.

a) tuotteet, joissa on nikotiinia yli 
2 mg/yksikkö, tai
b) tuotteet, joiden nikotiinipitoisuus on yli 
4 mg/ml, tai 
c) tuotteet, joiden käytön seurauksena 
nikotiinin keskimääräinen 
enimmäishuippupitoisuus plasmassa on 
yli 4 ng/ml.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
nikotiinimäärien päivittämiseksi ottaen 
huomioon tieteen kehitys ja nikotiinia 
sisältäville tuotteille direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti myönnetyt 
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myyntiluvat.
3. Kussakin 1 kohdassa asetetut rajat 
alittavien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:
Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi 
vaarantaa terveytesi.
4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetun 
terveysvaroituksen on täytettävä 
10 artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:
a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Perustelu

Tupakkatuotteita lukuun ottamatta nikotiinia sisältävät tuotteet olisi luokiteltava lääkeaineiksi 
niiden sisältämästä nikotiinimäärästä riippumatta. Komission ehdotuksen 18 artiklassa ei 
edistetä terveyden suojelun korkean tason saavuttamista, ja se on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan vastainen. Komission ehdotuksen 
18 artikla on askel taaksepäin verrattuna tietyissä jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
säännöksiin.
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 
10 artiklan 4 kohdassa säädetyt 
vaatimukset. Sen on katettava vähintään 30 
prosenttia vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen pinnasta. 
Tämän osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme
virallista kieltä.

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 
10 artiklan 4 kohdassa säädetyt 
vaatimukset. Sen on katettava vähintään 
30 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen pinnasta. 
Tämän osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa,
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

2. Siirretään 6 artiklan 10 kohdassa ja
14 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
viideksi vuodeksi [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive] lähtien.



AD\939865FI.doc 41/44 PE507.956v03-00

FI

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 6 artiklan 
10 kohdassa ja 14 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 
3 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 
9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan ja 
18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 

5. Edellä olevien 6 artiklan 10 kohdan ja
14 artiklan 9 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
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delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kertomuksessa komissio mainitsee 
erityisesti tekijät, joita olisi tarkasteltava 
uudelleen tai kehitettävä ottaen huomioon 
tieteellisen ja teknisen tietämyksen 
kehityksen, mukaan lukien kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tuotenormien ja -standardien 
kehittyminen, sekä kiinnittää erityisesti 
huomiota seuraaviin:

Kertomuksessa komissio mainitsee 
erityisesti tekijät, joita olisi tarkasteltava 
uudelleen tai kehitettävä ottaen huomioon 
tieteellisen ja teknisen tietämyksen 
kehityksen, mukaan lukien kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tuotenormien ja -standardien 
kehittyminen ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanon sosioekonomiset 
vaikutukset, sekä kiinnittää erityisesti 
huomiota seuraaviin:

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c а) vaikutus tupakka-alan tuotantoon ja 
työllisyyteen, kiinnittäen erityisesti 
huomiota pieniin ja keskisuuriin 
viljelijöihin;
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Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) direktiivin mahdolliset vaikutukset 
unionin tupakanviljelyyn.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa 
tämän direktiivin mukaisten 
tupakkatuotteiden tai vastaavien tuotteiden 
tuontia, myyntiä tai kulutusta.

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa 
tämän direktiivin mukaisten 
tupakkatuotteiden tai vastaavien tuotteiden 
tuontia, myyntiä tai kulutusta. Samalla on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sellaisten tupakkatuotteiden 
tuontia, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, myös kolmansista maista.
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