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Tarkistus 247
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Tämän direktiivin tavoitteena on lähentää
jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
seuraavia:

Tämän direktiivin tavoitteena on pitkällä 
aikavälillä tupakkatuotteiden käytön 
loppuminen ja lyhyellä aikavälillä 
vähentää tupakkatuotteiden käyttöä 
lähentämällä jäsenvaltioiden lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka 
koskevat seuraavia:

Or. fi

Tarkistus 248
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tupakkatuotteiden pakkausmerkinnät ja 
pakkaukset, mukaan luettuna 
terveysvaroitukset, jotka esitetään 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa ja 
mahdollisissa myyntipäällyksissä, sekä 
jäljitettävyys- ja turvaominaisuudet tämän 
direktiivin noudattamisen varmistamiseksi;

(b) tupakkatuotteiden pakkausmerkinnät ja 
pakkaukset, mukaan luettuna 
terveysvaroitukset, jotka esitetään 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa ja 
mahdollisissa myyntipäällyksissä, sekä 
turvaominaisuudet tämän direktiivin 
noudattamisen varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 249
Morten Messerschmidt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) kielto saattaa markkinoille suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kielto saattaa markkinoille suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 251
Martina Anderson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) kielto harjoittaa tupakkatuotteiden 
valtioiden rajat ylittävää etämyyntiä ja 
internetmyyntiä;

Or. en

Perustelu

Euroopan komission vaikutustenarvioinnin mukaan tupakkatuotteiden rajat ylittävä 
internetmyynti helpottaa keinottelua alennetuilla hinnoilla ja mahdollistaa laittoman 
kaupankäynnin. Lisäksi sitä hyödyntävät pääasiassa internetissä toimivat vähittäiskauppiaat, 
jotka käyttävät hyväkseen jäsenvaltioiden verojärjestelmien välisiä eroja ja heikentävät näin 
jäsenvaltioiden ponnistuksia saada ihmiset luopumaan tupakoinnista korkean verotuksen 
avulla.
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Tarkistus 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) tupakkatuotteiden etämyynnin kielto;

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltion sisällä erityisesti internetin kautta tapahtuva etämyynti voi aiheuttaa samoja 
vakavia terveysvaikutuksia kuin rajat ylittävä myynti.

Tarkistus 253
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) kielto harjoittaa tupakkatuotteiden 
valtioiden rajat ylittävää etämyyntiä;

Or. en

Tarkistus 254
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävän etämyynnin kieltäminen;
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Or. fi

Tarkistus 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) kielto harjoittaa tupakkatuotteiden 
valtioiden rajat ylittävää etämyyntiä;

Or. it

(Ks. 16 artiklaan tehdyt tarkistukset)

Tarkistus 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tiettyjen tupakkatuotteita vastaavien 
tuotteiden, kuten nikotiinia sisältävien ja 
poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten 
tuotteiden, markkinoille saattaminen ja 
pakkausmerkinnät;

(f) tiettyjen tupakkatuotteita vastaavien 
tuotteiden, kuten nikotiinia sisältävien ja 
poltettavaksi tarkoitettujen tuotteiden, 
esimerkiksi sähkösavukkeiden ja
kasviperäisten tuotteiden, markkinoille 
saattaminen ja pakkausmerkinnät;

Or. en

Perustelu

Markkinoilla olevan sähkötupakan ja sen ainesosien, kuten nikotiinin, käyttö kasvaa 
jatkuvasti, minkä vuoksi ne on sisällytettävä kyseisiä tuotteita koskeviin direktiivin 
säännöksiin.

Tarkistus 257
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) tiettyjen tupakkatuotteita vastaavien 
tuotteiden, kuten nikotiinia sisältävien ja 
poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten 
tuotteiden, markkinoille saattaminen ja 
pakkausmerkinnät;

(f) tiettyjen tupakkatuotteita vastaavien 
tuotteiden, kuten tupakattomien nikotiinia 
sisältävien ja poltettavaksi tarkoitettujen 
kasviperäisten tuotteiden, markkinoille 
saattaminen ja pakkausmerkinnät;

Or. fr

Tarkistus 258
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 jotta helpotetaan tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tuotteiden sisämarkkinoiden 
toimintaa pitäen lähtökohtana terveyden 
suojelun korkeaa tasoa.

jotta täytetään tupakoinnin torjuntaa 
koskevan WHO:n puitesopimuksen 
nojalla tehdyt sitoumukset, ottaen 
huomioon tulevat Horisontti 2020 
-ohjelmassa kehitettävät tupakan käytöstä 
aiheutuvia terveyshaittoja käsittelevät 
terveystutkimukset, ja jotta helpotetaan 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
sisämarkkinoiden toimintaa pitäen 
lähtökohtana terveyden suojelun korkeaa 
tasoa etenkin nuorten osalta.

Or. en

Tarkistus 259
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 jotta helpotetaan tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tuotteiden sisämarkkinoiden 
toimintaa pitäen lähtökohtana terveyden 

jotta helpotetaan tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tupakattomien tuotteiden 
sisämarkkinoiden toimintaa pitäen 
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suojelun korkeaa tasoa. lähtökohtana erityisesti nuorison terveyden 
suojelun korkeaa tasoa.

Tämän direktiivin tavoitteena on myös 
jatkaa tiedottamista tupakoinnin 
haittavaikutuksista hylkäämättä 
tosiasiallisesti lähestymistapaa, jossa 
tupakoinnin riskejä pyritään 
vähentämään kannustamalla 
tupakoitsijoita siirtymään vähemmän 
terveysriskejä aiheuttavien tuotteiden 
käyttöön.

Or. fr

Perustelu

Tupakoinnin ennaltaehkäisypolitiikan epäonnistuminen monissa jäsenvaltioissa pakottaa 
asettamaan eurooppalaisessa lainsäädännössä, kuten tässä direktiivissä, toimenpiteitä, joilla 
tupakoinnin riskejä vähennetään kannustamalla tupakoitsijoita siirtymään vähemmän riskejä 
aiheuttavien tuotteiden käyttöön. Tämä onkin komission tavoitteena 17 artiklassa, jossa 
säädetään uusista tupakkatuoteryhmistä.

Tarkistus 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 jotta helpotetaan tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tuotteiden sisämarkkinoiden 
toimintaa pitäen lähtökohtana terveyden 
suojelun korkeaa tasoa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 261
Holger Krahmer
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteeseen, sen 
vähittäismyyntipakkaukseen tai 
myyntipäällykseen sisältyvää ainetta, 
lukuun ottamatta tupakanlehtiä ja muita 
tupakkakasvin luonnollisia tai 
käsittelemättömiä osia;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus määritelmän 18 ”ainesosa” muutoksen kanssa.

Tarkistus 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteeseen, sen 
vähittäismyyntipakkaukseen tai 
myyntipäällykseen sisältyvää ainetta, 
lukuun ottamatta tupakanlehtiä ja muita 
tupakkakasvin luonnollisia tai 
käsittelemättömiä osia;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista säännellä tässä direktiivissä aineita, jotka eivät siirry 
pakkauksesta lopputuotteeseen.

Tarkistus 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteeseen, sen 
vähittäismyyntipakkaukseen tai 
myyntipäällykseen sisältyvää ainetta, 
lukuun ottamatta tupakanlehtiä ja muita 
tupakkakasvin luonnollisia tai 
käsittelemättömiä osia;

(2) ’lisäaineella’ ainetta, jota käytetään 
tupakkatuotteen valmistuksessa, mukaan 
luettuna sen rakenneosat kuten paperi, 
suodatin, musteet, patruunat, liimat, 
vähittäismyyntipakkaus ja myyntipäällys,
ja jota on vielä lopputuotteessa, myös 
muutetussa muodossa, lukuun ottamatta 
tupakanlehtiä ja muita tupakkakasvin 
luonnollisia tai käsittelemättömiä osia;

Or. de

Tarkistus 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteeseen, sen 
vähittäismyyntipakkaukseen tai 
myyntipäällykseen sisältyvää ainetta, 
lukuun ottamatta tupakanlehtiä ja muita 
tupakkakasvin luonnollisia tai 
käsittelemättömiä osia;

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteeseen 
sisältyvää ainetta, jota on tarkoitus olla 
lopullisessa tuotteessa, lukuun ottamatta 
tupakanlehtiä ja muita tupakkakasvin 
luonnollisia tai käsittelemättömiä osia;

Or. en

Perustelu

Pakkauksen ja pakkausmerkintöjen sisällyttäminen lisäaineiden määritelmään tuo mukanaan 
velvoitteita, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomiin toimittajiin 
(kuten musteen, paperin, pahvin toimittajiin), minkä vuoksi ne jätettiin direktiivin 2001/37/EY 
hyväksymisprosessin aikana käydyn keskustelun ulkopuolelle.

Tarkistus 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’iänvarmistusjärjestelmällä’ 
tietokonejärjestelmää, jolla yksiselitteisesti 
vahvistetaan kuluttajan ikä sähköisessä 
muodossa kansallisten vaatimusten 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’iänvarmistusjärjestelmällä’ 
tietokonejärjestelmää, jolla yksiselitteisesti 
vahvistetaan kuluttajan ikä sähköisessä 
muodossa kansallisten vaatimusten 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti saattaisi vaarantaa kuluttajien turvallisuuden, etenkin 
alaikäisten, ja lisäksi edistäisi laitonta kauppaa.

Tarkistus 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’iänvarmistusjärjestelmällä’ 
tietokonejärjestelmää, jolla yksiselitteisesti 

Poistetaan.
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vahvistetaan kuluttajan ikä sähköisessä 
muodossa kansallisten vaatimusten 
mukaisesti;

Or. it

(Ks. 16 artiklaan tehdyt tarkistukset)

Tarkistus 268
Erik Bánki

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;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tunnusomainen maku on subjektiivinen käsite. Ehdotuksen tavoitteeseen olisi pyrittävä 
pikemminkin esittämällä tyhjentävä makuluettelo ja sallimalla mentolin käyttö 
tupakkatuotteissa.

Tarkistus 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 

Poistetaan.
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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;

Or. pl

Tarkistus 270
Jarosław Kalinowski

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;

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Savukkeet, joilla on tunnusomainen tuoksu tai maku, ovat suosittuja (niiden osuus 
tupakkatuotteiden markkinoista on huomattava) ainoastaan muutamassa EU:n jäsenvaltiossa. 
Muissa jäsenvaltioissa maustettujen savukkeiden suosio on mitättömän pieni ja eräissä 
olematon. Näin ollen komission ehdottamat ratkaisut koettelevat eniten sellaisten 
jäsenvaltioiden markkinoita, joissa maustetut savukkeet ovat suosittuja, eivätkä käytännössä 
kohdistu muiden jäsenvaltioiden markkinoihin. Tällainen ratkaisu on suhteeton ja siksi se 
tulisi poistaa.

Tarkistus 271
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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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 makeaa, hedelmäistä tai 
konvehtimaista muuta kuin tupakan 
aromia tai makua, joka on tulosta maku- ja 
aromiaineesta tai maku- ja aromiaineiden
yhdistelmästä, joka on havaittavissa
tupakkatuotteen käytön aikana. Tämän 
määritelmän puitteissa oletetaan, että 
tupakalla ja mentolilla ei ole makeaa,
hedelmäistä tai konvehtimaista makua;

Or. de

Perustelu

Markkinoiden toimivuuden takaamiseksi tupakkatuotteiden valmistajien on voitava kilpailla 
reilusti kuluttajien valinnoista kehittämällä uusia tuotteita ja eroja kilpailijoihin nähden.

Tarkistus 272
Renate Sommer

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 aromia, joka 
on tulosta lisäaineesta tai lisäaineiden 
yhdistelmästä, joka on havaittavissa 
tupakkatuotteen käytön aikana;

Or. de

Tarkistus 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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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) ’vallitsevalla maulla, joka ei ole 
tupakka’ peittelemätöntä selvästi erottuvaa 
muuta kuin tupakan tai mentolin aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, joka on selvästi
havaittavissa tupakkatuotteen käytön 
aikana;

Or. en

Perustelu

Käytettävät termit eivät ole täsmällisiä, minkä vuoksi niitä on mahdollista tulkita 
subjektiivisesti. Mentolilla maustettuja tuotteita käyttävät enimmäkseen aikuiset, eivät 
alaikäiset, minkä vuoksi ne eivät sisälly tämän direktiivin tavoitteisiin. Mentolin kieltäminen 
voi myös johtaa siihen, että näiden tuotteiden kuluttajat ostavat niitä laittomasti, mikä 
vaikuttaa kielteisesti lailliseen kulutukseen ja näin ollen myös siihen viljelyyn, jota laillinen 
tarjonta edellyttää.

Tarkistus 274
Marian-Jean Marinescu

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 aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
yrtin, makeisen tai vaniljan aromi tai maku, 
joka on havaittavissa ennen 
tupakkatuotteen käyttöä tai sen aikana;

Or. en
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Tarkistus 275
Frédérique Ries

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 ja kaikkien tuntemaa muuta kuin 
tupakan aromia tai makua, joka on tulosta 
lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä, 
mukaan luettuna hedelmän, mausteen, 
yrtin, alkoholin tai makeisen aromi tai 
maku, joka on havaittavissa ennen 
tupakkatuotteen käyttöä tai sen aikana;

Or. fr

Perustelu

Koska luettelo ei ole tyhjentävä, on parempi olla mainitsematta mitään aromeja erikseen 
nimeltä. Vanilja voidaan lisäksi lukea mausteiden luokkaan. Mentolilla on puolestaan 
erityinen vaikutus tyttöjen tupakointiin, joten siihen on syytä kiinnittää erityistä huomiota ja 
se on syytä määritellä erikseen.

Tarkistus 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

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 aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä ja joka on 
havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana;

Or. en

Tarkistus 278
Jutta Haug

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 aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
mausteen, yrtin, alkoholin tai makeisen 
aromi tai maku, joka on havaittavissa 
ennen tupakkatuotteen käyttöä tai sen 
aikana;
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Or. en

Tarkistus 279
Ewald Stadler

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;

Or. de

Tarkistus 280
Maria do Céu Patrão Neves

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;

Or. pt

Tarkistus 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini
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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 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. Tupakkatuotteiden 
perinteisiä makuja, kuten mentolia, ei 
pidetä tunnusomaisena makuna;

Or. en

Perustelu

Mentolilla ei ole osoitettu olevan vaikutusta nuorten käyttäytymiseen. Sitä ei pitäisi sisällyttää 
direktiiviin tunnusomaisena makuna vaan perinteisenä savukkeen makuna. Kiellon 
tarkoituksena on suojella nuoria tupakoinnin aloittamiselta, mutta mentolisavukkeiden ei ole 
osoitettu vaikuttavan tähän.

Tarkistus 282
Erik Bánki

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 ja 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;

Or. en
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Perustelu

Mentolilla maustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen salliminen on yhdenmukainen 
ennen ehdotusta Yhdysvalloissa valitun lähestymistavan kanssa ja vähentää huomattavasti 
laittoman kaupan riskiä maissa, joissa mentolilla maustettujen tuotteiden osuus on suuri.

Tarkistus 283
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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) ’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;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on käsiteltävä makuja sellaisenaan eikä vain ”tunnusomaisina” makuina.

Tarkistus 284
Milan Cabrnoch

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 

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

mukaan luettuna mutta ei yksinomaisesti 
hedelmän, mausteen, yrtin, alkoholin, 
makeisen tai vaniljan aromi tai maku, joka 
on havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana; 

Or. cs

Tarkistus 285
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ’mentolin aromilla’ tunnusomaista 
mintusta peräisin olevaa makua, joka on 
mukana useissa savukkeissa ja joka on 
havaittavissa jokaisen sisään hengityksen 
yhteydessä mentolipitoisuuden ylittäessä 
0,3 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Mentolin aromi on tarpeen määritellä erikseen, sillä mentoli on merkittävä tupakan lisäaine 
ja vieläpä ainoa kuluttajalle selkeästi ilmoitettu lisäaine.

Tarkistus 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’pikkusikarilla’ pientä sikaria, jonka 
halkaisija on enintään 8 mm;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 287
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’pikkusikarilla’ pientä sikaria, jonka 
halkaisija on enintään 8 mm;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pikkusikari on yksi tupakkatyyppi muiden joukossa, eikä erityistä määritelmää näin ollen 
tarvita.

Tarkistus 288
Timothy Kirkhope

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’pikkusikarilla’ pientä sikaria, jonka 
halkaisija on enintään 8 mm;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’pikkusikarilla’ pientä sikaria, jonka 
halkaisija on enintään 8 mm;

(8) ’pikkusikarilla’ pientä, kapeaa sikaria

Or. de
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Tarkistus 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’pikkusikarilla’ pientä sikaria, jonka 
halkaisija on enintään 8 mm;

(8) ’pikkusikarilla’ poltettavaksi 
tarkoitettua tupakkakääröä, joka on 
määritelty valmistettuun tupakkaan
sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja 
verokannoista 21 päivänä kesäkuuta 2011 
annetun neuvoston direktiivin 
2011/64/EU 4 artiklassa;

Or. es

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa esitettävä ’pikkusikarin’ määritelmä ei ole yhdenmukainen 
valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista 21 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/64/EU kanssa.

Tarkistus 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’sähkösavukkeella’ sähköllä toimivia 
kulutustuotteita, joissa tupakoitsija 
hengittää sisään nikotiinia, 
propyleeniglykolia ja glyserolia ja muita 
aineita sisältävää höyrystettyä nesteliuosta 
ja joiden käyttö muistuttaa tupakoimista;

Or. en

Perustelu

Sähkösavukkeita käyttävät pääasiassa tupakoijat, entiset tupakoijat ja henkilöt, jotka yrittävät 
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lopettaa tupakoinnin. Ne ovat perinteisiä savukkeita vaarattomampia ja myrkyttömämpiä. 
Tästä huolimatta ne vapauttavat nikotiinia ja mahdollisesti muita haitallisia aineita sisään 
hengitettäessä.

Tarkistus 292
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ’valtioiden rajat ylittävällä 
etämyynnillä’ etämyyntipalvelua, jossa 
tuotetta tilatessaan kuluttaja on muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa, johon 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena; 
vähittäismyyntiliikkeen katsotaan olevan 
sijoittautuneena jäsenvaltiossa,

(11) ’valtioiden rajat ylittävällä 
etämyynnillä’ etämyyntipalvelua, jossa 
loppukuluttaja tilaa tuotteen
toimitettavaksi muuhun valtioon kuin
siihen valtioon, johon vähittäismyyntiliike 
on sijoittautuneena; 
vähittäismyyntiliikkeen katsotaan olevan 
sijoittautuneena jäsenvaltiossa,

Or. cs

Tarkistus 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ’valtioiden rajat ylittävällä 
etämyynnillä’ etämyyntipalvelua, jossa 
tuotetta tilatessaan kuluttaja on muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa, johon 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena; 
vähittäismyyntiliikkeen katsotaan olevan 
sijoittautuneena jäsenvaltiossa,

(11) ’valtioiden rajat ylittävällä 
etämyynnillä’ etämyyntipalvelua, jossa 
tuotetta tilatessaan kuluttaja on muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa, johon 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena;

Or. it

(Ks. 16 artiklaan tehdyt tarkistukset)
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Tarkistus 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnollisen henkilön tapauksessa –
jos liiketoimipaikka on kyseisessä 
jäsenvaltiossa;

Poistetaan.

Or. it

(Ks. 16 artiklaan tehdyt tarkistukset)

Tarkistus 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muussa tapauksessa – jos sillä on 
sääntömääräinen kotipaikka, 
hallinnollinen päätoimipaikka tai 
liiketoimipaikka, mukaan luettuna 
sivutoimipaikka, edustaja tai jokin muu 
toimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa;

Poistetaan.

Or. it

(Ks. 16 artiklaan tehdyt tarkistukset)

Tarkistus 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sähkösavukkeiden valmistajien on 
annettava kattavaa tietoa tuotteittensa eri 
ainesosista, nikotiinihöyryn vaikutuksista 



PE510.713v01-00 26/64 AM\935756FI.doc

FI

ja kaikista muista haitoista, joita 
mahdollisesti syöpää aiheuttavien 
aineiden sisään hengittämisellä on 
ihmisen terveydelle.

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltiot ja komissio voivat toteuttaa sääntelytehtäväänsä asianmukaisella tavalla, 
on annettava selkeitä tietoja sähkösavukkeisiin sisältyvistä ainesosista ja aineista ja 
arvioitava niiden terveysvaikutuksia.

Tarkistus 297
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Savukkeet, joilla on tunnusomainen tuoksu tai maku ovat suosittuja (niiden osuus 
tupakkatuotteiden markkinoista on huomattava) ainoastaan muutamassa EU:n jäsenvaltiossa. 
Muissa jäsenvaltioissa maustettujen savukkeiden suosio on mitättömän pieni ja eräissä 
olematon. Näin ollen komission ehdottamat ratkaisut koettelevat eniten sellaisten 
jäsenvaltioiden markkinoita, joissa maustetut savukkeet ovat suosittuja, eivätkä käytännössä 
kohdistu muiden jäsenvaltioiden markkinoihin. Tällainen ratkaisu on suhteeton ja siksi se 
tulisi poistaa.

Tarkistus 298
Holger Krahmer

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’ ainesosia, 
jotka antavat aromia ja/tai makua;
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Or. de

Perustelu

Tarkistuksella ehdotus mukautetaan määritelmän 2 ”lisäaineet” poistamiseen.

Tarkistus 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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, paitsi 
mentolia;

Or. es

Perustelu

Mentolilla maustettuja savukkeita käytetään Euroopan maissa paljon, mutta pääasiassa niitä 
käyttävät iäkkäämmät henkilöt eivätkä nuoret. Mentolin kieltäminen voisi johtaa siihen, että 
kuluttajien olisi hankittava niitä ”mustasta pörssistä”. Lisäksi tietyissä maissa, joissa tupakan 
käyttöön sovelletaan hyvin rajoittavaa politiikkaa, kuten Yhdysvalloissa, mentolia ei ole 
kielletty.

Tarkistus 300
Renate Sommer

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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna 
paperi, suodatin, musteet, patruunat ja 

Poistetaan.
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liimat;

Or. de

Perustelu

”Ainesosa” on jo määritelty direktiivin 2001/37/EY 2 artiklassa.

Tarkistus 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna 
paperi, suodatin, musteet, patruunat ja 
liimat;

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta ja tupakkaa;

Or. de

Tarkistus 302
Holger Krahmer

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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

(18) ’ainesosalla’ muita aineita kuin 
tupakanlehtiä ja muita tupakkakasvien 
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia, joita käytetään 
tupakkatuotteen valmistuksessa tai 
esikäsittelyssä ja joita on lopullisessa 
tupakkatuotteessa, myös muutetussa 
muodossa, mukaan luettuna paperi, 
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suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

Or. de

Perustelu

Ainesosien määritelmä menee paljon pidemmälle kuin tupakoinnin torjuntaa koskevan 
puitesopimuksen ohjeissa, jotka sisältävät kaikki valmistusprosessissa tuotteeseen 
tarkoituksella lisätyt aineet.

Tarkistus 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna 
paperi, suodatin, musteet, patruunat ja 
liimat;

(18) ’ainesosalla’ mitä tahansa tupakan 
tai minkä tahansa tupakan ainesosan 
tuottamisessa tai valmistamisessa 
käytettyä (mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat) ja 
vielä valmiissa tupakkatuotteessa olevaa 
ainetta;

Or. it

Perustelu

Nyt voimassa olevan tupakkatuotteista säädetyn direktiivin mukaisesti ainesosan 
määritelmään ei pitäisi sisältyä tupakan lehdet, viljelmien suojeluun liittyvien aineiden 
jäämät tai paketti, vaan lopputuotteessa olevat muut aineet kuin tupakka.

Tarkistus 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
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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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

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

Or. en

Perustelu

Tupakanlehtiä ei saa pitää ainesosana, koska ne ovat itse tuote eivätkä siihen lisätty osa, 
kuten nykyisen direktiivin 2001/37/EY 2 artiklassa säädetään.

Tarkistus 305
Milan Cabrnoch

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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

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

Or. cs

Tarkistus 306
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
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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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta (paitsi
tupakan lehtiä ja muita tupakkakasvien 
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia) sekä muita aineita, 
joita on lopullisessa tupakkatuotteessa, 
mukaan luettuna paperi, suodatin, musteet, 
patruunat ja liimat;

Or. es

Tarkistus 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

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

Or. it

Perustelu

Kuten Euroopan komissio on ehdottanut hunajadirektiivin eli direktiivin 2001/110/EY 
tarkistamisen yhteydessä myös tässä tapauksessa on tärkeää tehdä ero tuotteen ainesosien ja 
luonnollisten ainesosien välillä. Tupakkaa on näin ollen pidettävä tupakkatuotteiden 
luonnollisena ainesosana.

Tarkistus 308
Gaston Franco
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) ’rekonstruoidulla tupakalla’ 
tupakkakasvin eri osista puimalla ja 
tupakkatuotteiden valmistuksen tuloksena 
syntyvä tuote, jota käytetään savukkeissa 
ja muissa tupakkatuotteissa levyjen tai 
yksittäisten suikaleiden muodossa 
tupakkasekoituksen osana;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä esitetään monia määritelmiä. On tarpeen määritellä myös rekonstruoitu 
tupakka, jotta kansalaiset saavat lisätietoa tästä pakkausmerkinnästä.

Tarkistus 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) ’tupakalla’ tupakkakasvien lehtiä 
ja muita käsiteltyjä tai käsittelemättömiä 
osia, mukaan luettuna paisutettu ja 
rekonstruoitu tupakka;

Or. de

Tarkistus 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

(Ks. 2 artiklan 18 kohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 311
Sergej Kozlík

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 312
Eleni Theocharous

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;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 313
Milan Cabrnoch

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;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 314
Holger Krahmer

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' tai 'poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä' aineen 
enimmäispitoisuutta tai -päästöä 
tupakkatuotteessa;

Or. de

Perustelu

Nollan suuruisen enimmäispäästön esittäminen ei ole järkevää. Sitä paitsi kaikkia aineita ei 
mitata grammoina.

Tarkistus 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Enimmäismäärien vahvistaminen 0 mukaan luettuna voi olla syrjivää tiettyjä tupakanlehden 
viljelylajikkeita ja näin ollen myös tiettyjä viljelijöitä kohtaan, ja johtaa viime kädessä 
kokonaisten tuoteryhmien kieltämiseen. Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja niiden kansainvälisten 
kauppasopimusten kanssa, joita EU tai jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet kolmansien maiden 
kanssa.

Tarkistus 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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;

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon aineen enimmäispäästö, mukaan luettuna 0, vaarana on, että 
direktiiviä sovelletaan mihin tahansa nykyisin markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Tarkistus 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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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’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai -päästöä 
tupakkatuotteessa mitattuna grammoina;

Or. it

Tarkistus 318
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(22) ’nikotiinia sisältävällä tuotteella’ 
tuotetta, jota kuluttajat voivat käyttää 
hengitysteitse, nieltynä tai muissa 
muodoissa ja johon nikotiini on lisätty 
valmistusprosessissa tai johon käyttäjä 
lisää sen itse ennen käyttöä tai sen 
aikana;

(22) ’nikotiinia sisältävällä tuotteella’ 
tuotetta, jota kuluttajat voivat käyttää 
hengitysteitse, nieltynä tai muissa 
muodoissa ja joka ei sisällä tupakkaa eikä 
ole direktiivin 2001/83/EY mukaan 
lääkinnällinen laite;

Or. de

Tarkistus 319
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(23) ’uudella tupakkatuoteryhmällä’ 
muuta tupakkatuotetta kuin savuketta, 
kääretupakkaa, piipputupakkaa, 
vesipiipputupakkaa, sikaria, pikkusikaria, 
purutupakkaa, nenänuuskaa tai suussa 

(23) ’vähäisen riskin omaavalla 
tupakkatuotteella’ tupakkatuotetta, joka 
on kehitetty tuotteeksi, jonka riski on 
vähäisempi kuin muilla, tai jota 
markkinoidaan sellaisena tai jonka 
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käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa, joka 
saatetaan markkinoille tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen;

valmistaja väittää, että se on vähemmän 
haitallinen;

Or. de

Tarkistus 320
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

23) ’uudella tupakkatuoteryhmällä’ 
muuta tupakkatuotetta kuin savuketta, 
kääretupakkaa, piipputupakkaa, 
vesipiipputupakkaa, sikaria, pikkusikaria, 
purutupakkaa, nenänuuskaa tai suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa, joka
saatetaan markkinoille tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen;

23) ’vähemmän vaarallisella 
tupakkatuotteella’ tupakkatuotetta, joka on 
saatettu markkinoille tuotteena, joka 
saattaa vähentää tavanomaisten 
tupakkatuotteiden käyttöön liittyvien 
sairauksien riskiä;

Or. it

Tarkistus 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(23) ’uudella tupakkatuoteryhmällä’ muuta 
tupakkatuotetta kuin savuketta, 
kääretupakkaa, piipputupakkaa, 
vesipiipputupakkaa, sikaria, pikkusikaria, 
purutupakkaa, nenänuuskaa tai suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa, joka 
saatetaan markkinoille tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – -i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) ’vähemmän vaarallisella 
tupakkatuotteella’ uutta 
tupakkatuoteryhmää, jolla on rajallisia 
vaikutuksia terveyteen, mikä on 
todistettava tieteellisesti;

Or. it

Perustelu

Tupakan terveydelle aiheuttamia haittavaikutuksia koskevat ehkäisy- ja tiedotuskampanjat 
ovat ainoita välineitä, joilla voidaan koettaa estää erityisesti nuorten tupakointia. Suuria 
määriä polttaville tupakoitsijoille tieteellisesti todistetut vähemmän vaaralliset 
tupakkatuotteet voivat olla ratkaisu, jolla voidaan rajoittaa terveydelle haitallisia vaikutuksia 
sellaisten ihmisten kohdalla, jotka päättävät joka tapauksessa jatkaa tupakointia.

Tarkistus 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

(24 a) ’kuljetuksen aikaisilla 
myyntipäällyksillä’ pakkauksia, joihin on 
koottu useita vähittäismyyntipakkauksia 
ja joissa tuotteet kuljetetaan valmistajalta 
seuraavalle taloudelliselle toimijalle 
ennen kuin ne saatetaan markkinoille, 
kuten kartonkeja, laatikoita ja 
kuormalavoja;
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Or. en

Perustelu

Tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen liitetyn tupakkatuotteiden 
laittoman kaupan torjuntaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti kaikki kuljetuksen aikaiset 
myyntipäällykset, myös kartongit, laatikot ja kuormalavat, on merkittävä yksilöllisillä 
tunnisteilla.

Tarkistus 324
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

(24 a) ’kuljetuksen aikaisilla 
myyntipäällyksillä’ pakkauksia, joihin on 
koottu useita vähittäismyyntipakkauksia 
ja joissa tuotteet kuljetetaan valmistajalta 
seuraavalle taloudelliselle toimijalle 
ennen kuin ne saatetaan markkinoille, 
kuten kartonkeja, laatikoita ja 
kuormalavoja;

Or. en

Perustelu

Komission ”myyntipäällyksen” määritelmä kattaa vain markkinoille saatettavat pakkaukset, 
esimerkiksi monipakkaukset. WHO:n tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuntaa koskevan 
pöytäkirjan tarkoituksena on, että myös kartongit, laatikot ja kuormalavat merkitään 
yksilöllisin tunnistein.

Tarkistus 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden 
asettamista unionissa sijaitsevien 

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden 
asettamista unionissa sijaitsevien 
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kuluttajien saataville, maksusta tai ilman 
maksua, mukaan luettuna etämyynnin 
kautta; valtioiden rajat ylittävän 
etämyynnin tapauksessa katsotaan, että 
tuote on saatettu markkinoille siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja sijaitsee;

kuluttajien saataville, maksusta tai ilman 
maksua;

Or. it

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti saattaisi vaarantaa kuluttajien turvallisuuden, etenkin 
alaikäisten, ja lisäksi se edistäisi laitonta kauppaa.

Tarkistus 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden 
asettamista unionissa sijaitsevien 
kuluttajien saataville, maksusta tai ilman 
maksua, mukaan luettuna etämyynnin 
kautta; valtioiden rajat ylittävän 
etämyynnin tapauksessa katsotaan, että 
tuote on saatettu markkinoille siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja sijaitsee;

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden 
asettamista unionissa sijaitsevien 
kuluttajien saataville, maksusta tai ilman 
maksua;

Or. it

(Ks. 16 artiklaan tehdyt tarkistukset)

Tarkistus 327
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(26) ’piipputupakalla’ poltettavaksi 
tarkoitettua tupakkaa, joka on tarkoitettu 

(26) ’piipputupakalla’ poltettavaksi tai 
kuumennettavaksi tarkoitettua tupakkaa, 
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käytettäväksi yksinomaan piipussa; joka on tarkoitettu käytettäväksi 
yksinomaan piipussa;

Or. cs

Tarkistus 328
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) ’vesipiipputupakalla’ tupakkaa, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi 
yksinomaan vesipiipussa, kuten shisha-
piipussa, ja joka koostuu kostutetusta 
tupakasta, säilöntäaineista ja aromeista 
sekä usein myös sidosaineesta, kuten 
melassista tai hunajasta;

Or. fr

Perustelu

Vesipiipputupakka on tarpeen määritellä. Sen määritteleminen on lisäksi johdonmukaista 
niihin tarkistuksiin nähden, joilla vesipiipputupakka pyritään sisällyttämään yksiselitteisesti 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 329
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(28) ’kääretupakalla’ tupakkaa, jota 
kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet voivat 
käyttää savukkeiden tekemiseen;

(28) ’kääretupakalla’ tupakkaa, jota 
kuluttajat voivat käyttää savukkeiden 
tekemiseen;

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on välttää vilpillisen käytännön oikeuttaminen; vähittäismyyjällä ei 
nimittäin ole oikeutta valmistaa savukkeita myyntiin itse.

Tarkistus 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(28) ’kääretupakalla’ tupakkaa, jota 
kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet voivat 
käyttää savukkeiden tekemiseen;

(28) ’kääretupakalla’ tupakkaa, jota 
kuluttajat voivat käyttää savukkeiden 
tekemiseen ja jotka määritellään 
tarkemmin valmistettuun tupakkaan 
sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja 
verokannoista 21 päivänä kesäkuuta 2011 
annetun neuvoston direktiivin
2011/64/EU 5 artiklan 2 kohdassa1;
____________
1 EUVL L 176, 5.7.2011, s. 24.

Or. en

Perustelu

’Kääretupakan’ määritelmä on yhdenmukaistettava neuvoston direktiivin 2011/64/EU kanssa. 
Kääretupakan määritteleminen eri tavalla eri direktiiveissä aiheuttaa sekaannusta. 
Vähittäismyyntiliikkeet eivät valmista savukkeita.

Tarkistus 331
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(28) ’kääretupakalla’ tupakkaa, jota 
kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet voivat 
käyttää savukkeiden tekemiseen;

(28) ’kääretupakalla’ tupakkaa, jota 
kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet voivat 
käyttää savukkeiden käsin käärimiseen;
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Or. en

Tarkistus 332
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 28 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) ’kääretupakalla’ hienoksi leikattua 
irtotupakkaa, jota kuluttajat voivat 
käyttää savukkeiden tekemiseen;

Or. en

Perustelu

’Kääretupakka’ on hienoksi leikattua tupakkaa, joka on yleensä irtotupakkaa ja joka soveltuu 
erityisesti savukkeiden käärimiseen pienen laitteen avulla.

Tarkistus 333
Timothy Kirkhope

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment 
of adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 

Poistetaan.
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perusteella;

Or. en

Tarkistus 334
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
10 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 
10 jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan 
osalta ____ [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
julkaistun Eurobarometriraportin tai
vastaavien käytön yleisyyttä koskevien 
tutkimusten perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
10 prosentilla vähintään 5 jäsenvaltiossa, 
jotka edustavat vähintään 5:ttä prosenttia 
Euroopan unionin koko väestöstä 
5 artiklan 4 kohdan perusteella 
ilmoitettavien myyntimäärien tai 
vastaavien käytön yleisyyttä koskevien 
tutkimusten perusteella;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittämään tarkempia ja paremmin rajattuja kriteereitä, jotta otos 
olisi koko eurooppalaista väestöä edustava.

Tarkistus 335
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta



AM\935756FI.doc 45/64 PE510.713v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
20 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. de

Perustelu

Sikarien ja piipputupakan vuosittainen kulutus on useimmissa jäsenvaltioissa varsin vähäistä. 
10 prosentin muutos myyntimäärissä saavutetaan näin ollen nopeasti.

Tarkistus 336
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
10 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
20 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 
25-vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 
10 jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
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____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

____ [this date will be set at the moment of
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
10 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 
25-vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 
10 jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
20 prosentilla 10:ssä 
markkinavolyymiltään suurimmassa
jäsenvaltiossa 5 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti toimitettujen myyntitietojen 
perusteella tai käytön yleisyyden kasvua 
alle 25-vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
10 prosenttiyksiköllä vähintään 
10 jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. en

Perustelu

Sikarien ja piipputupakan vuosikulutus on useimmissa jäsenvaltioissa hyvin vähäistä. Näissä 
jäsenvaltioissa myyntimäärä voi hyvin helposti vaihdella 10 prosenttiyksiköllä.

Tarkistus 338
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
20 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. de

Tarkistus 339
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella edellyttäen kuitenkin, että 
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kasvu on kummassakin tapauksessa 
suurempi kuin 0,1 prosenttia 
tupakkatuotteiden kokonaismarkkinoista;

Or. el

Perustelu

Toinen edellytys on sen varmistaminen, että ainoastaan merkittävät muutokset otetaan 
huomioon.

Tarkistus 340
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
yhden kalenterivuoden aikana 5 artiklan 4 
kohdan mukaisesti toimitettujen 
luotettavien ja saatavilla olevien 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. cs

Tarkistus 341
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
10 prosentilla vähintään 10:ssä 
markkinavolyymiltään suurimassa
jäsenvaltiossa 5 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti toimitettujen myyntitietojen 
perusteella tai käytön yleisyyden kasvua 
alle 25-vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10:ssä 
markkinavolyymiltään suurimassa
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. es

Tarkistus 342
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10 
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien,
myyntimäärien kasvua 10 prosentilla niissä
10 jäsenvaltiossa, joissa on suurin kulutus 
asukasta kohti, 5 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti toimitettujen myyntitietojen 
perusteella tai käytön yleisyyden kasvua 
alle 25-vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 
10 jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
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adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. es

Tarkistus 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
10 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteryhmän osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
the adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
25 prosentilla koko unionin alueella
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä koko unionin alueella
kunkin tuoteryhmän osalta ____ [this date 
will be set at the moment of the adoption of 
the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. it

Tarkistus 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) ’vesipiipputupakalla’ tupakkaa, 
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joka on tarkoitettu käytettäväksi 
yksinomaan vesipiipussa;

Or. ro

Tarkistus 345
Georgios Koumoutsakos

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, 
onko tupakka geneettisesti muunnettua 
vai ei;

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

Or. el

Tarkistus 346
Frédérique Ries

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, 
onko tupakka geneettisesti muunnettua vai 
ei;

(34) ’tupakkatuotteilla’ tupakasta tai 
jostain nikotiinia sisältävästä tuotteesta
kokonaan tai osittain koostuvia tuotteita, 
joita kuluttajat voivat käyttää, riippumatta 
siitä, onko tupakka geneettisesti 
muunnettua vai ei;

Or. en

Perustelu

Sähkösavukkeet, joita ei esitetä tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuina tuotteina, toisin kuin 
nikotiinikorvaushoidot, ja joiden nikotiinipitoisuus ei ylitä direktiivin 18 artiklassa säädettyjä 
tiettyjä raja-arvoja, sisältyvät ’tupakkatuotteen’ määritelmään, koska sähkösavukkeet 
sisältävät tupakanlehdistä saatavaa nikotiinia.
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Tarkistus 347
Cristian Silviu Buşoi

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, 
onko tupakka geneettisesti muunnettua vai 
ei;

(34) ’tupakkatuotteilla’ tupakasta kokonaan 
tai osittain koostuvia tai johdettuja
tuotteita, joita kuluttajat voivat käyttää, 
riippumatta siitä, onko tupakka 
geneettisesti muunnettua vai ei;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään sähkösavukkeet ’tupakkatuotteen’ ja ’savuttoman 
tupakkatuotteen’ määritelmään. Nämä nimittäin sisältävät tupakasta saatavaa nikotiinia. 
Päätavoitteena on välttää sähkösavukkeiden sisällyttäminen lääkkeitä koskevan direktiivin 
2001/83/EY soveltamisalaan, kuten 18 artiklassa ehdotetaan, sillä sähkösavukkeiden ei voida 
katsoa olevan lääkkeitä.

Tarkistus 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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, 
onko tupakka geneettisesti muunnettua 
vai ei;

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

Or. es

Perustelu

Komission geneettisesti muunnettua tupakkaa koskeva maininta ei ole tässä direktiivissä 
olennainen.
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Tarkistus 349
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 36 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(36) ’vähittäismyyntipakkauksella’ 
tuotteen pienintä yksittäispakkausta, joka 
on saatettu markkinoille. 

(36)’vähittäismyyntipakkauksella’ tuotteen 
pienintä yksittäispakkausta, joka on 
saatettu markkinoille ja lopullisen 
kuluttajan saataville. 

Or. en

Perustelu

Tehdään ero yksittäisen vähittäismyyntipakkauksen ja yhteen koottujen useiden 
myyntipakkausten välillä. 

Tarkistus 350
Esther de Lange

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

Komission teksti Tarkistus

(36 a) ’tupakkajäljitelmillä’ makeisia, 
välipaloja, leluja tai muita 
tupakkatuotteita muistuttavia tuotteita, 
jotka voivat vedota alaikäisiin.

Or. en

Tarkistus 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 36 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 b) ’passiivisella tupakoinnilla’ 
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tahatonta altistumista palavasta tupakasta 
tai sikarista lähtevälle savulle tai yhden 
tai useamman tupakoitsijan ulos 
hengittämälle savulle.

Or. fr

Tarkistus 352
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tervan osalta 10 mg savuketta kohden, (a) tervan osalta 12 mg savuketta kohden,

Or. nl

Tarkistus 353
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) nikotiinin osalta 1 mg savuketta 
kohden,

(b) nikotiinin osalta 2 mg savuketta 
kohden,

Or. nl

Tarkistus 354
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hiilimonoksidin osalta 10 mg savuketta 
kohden.

(c) hiilimonoksidin osalta 20 mg savuketta 
kohden.

Or. nl



AM\935756FI.doc 55/64 PE510.713v01-00

FI

Tarkistus 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) polonium 210:n osalta 
0,002 picocurieta.

Or. en

Perustelu

Poloniumin on todettu olevan tupakan sisältämä merkittävä karsinogeeni. Kukin savuke 
sisältää poloniumia noin 0,04 picocurieta (Rego, Isis, 2009). On arvioitu, että 30 savuketta 
päivässä polttavalla henkilöllä myrkky kerryttää joka henkäyksellä vuoden aikana 
säteilyannoksen, joka vastaa 300:a rintakehän röntgenkuvausta vuodessa (Rego, Scientific 
American, 2011). Useiden toimenpiteiden yhdistelmällä polonium 210 voitaisiin käytännössä 
poistaa savukkeista (esimerkiksi käyttämällä vähän uraania sisältäviä lannoitteita, pesemällä 
lehdet sadonkorjuun jälkeen, lisäaineita ja suodattimia koskevilla toimenpiteillä).

Tarkistus 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
Gaston Franco

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki tässä direktiivissä tehtävät päätökset ovat vahvasti poliittisia päätöksiä. Kaikki 
muutokset on tehtävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Tarkistus 359
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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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.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 360
Sergej Kozlík

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 361
Holger Krahmer

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.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Toimivallan siirto on vastoin toissijaisuusperiaatetta ja kaikkia oikeusperustoja mutta myös 
vastoin perussopimuksessa määrättyjä soveltamisdirektiivejä, jotka koskevat ”delegoituja 
säädöksiä” (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ja ”täytäntöönpanosäädöksiä” (SEUT-
sopimuksen 291 artikla).

Tarkistus 362
Morten Messerschmidt

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuten 2 artiklassa olevassa määritelmässä 19 tehdään selväksi, nolla on hyväksyttävä 
päästöjen enimmäismäärä, ja tämä itse asiassa antaa komissiolle vallan kieltää kaikki 
savukkeet delegoidulla säädöksellä. Koska direktiiviä on määrä tarkistaa jo viiden vuoden 
kuluttua, ei ole tarvetta antaa komissiolle näin laajoja valtuuksia.

Tarkistus 363
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 

Poistetaan.
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poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

Or. en

Tarkistus 364
Cristian Silviu Buşoi

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Enimmäismäärät ovat säädöksen keskeisiä osia, eikä komissiolle voida siirtää valtaa antaa 
niitä koskevia delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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 

Poistetaan.
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hyväksytyt standardit.

Or. de

Tarkistus 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Direktiivin olennaisten seikkojen kohdalla on suositeltavampaa noudattaa tavanomaista 
lainsäädäntömenettelyä.

Tarkistus 367
Ewald Stadler

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.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 368
Andrés Perelló Rodríguez

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.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Poltettaessa syntyvien päästöjen enimmäismäärien mukauttamista ei voida pitää vain 
teknisenä näkökohtana, josta voidaan päättää delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 369
Erik Bánki

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissio voisi yksipuolisesti muuttaa direktiiviä olennaisella tavalla, jos sille siirretään valta 
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antaa delegoituja säädöksiä enimmäismääristä. Tämän vuoksi kaikki enimmäismäärien 
muutokset on tehtävä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 370
Martin Callanan

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 3 artiklan 2 kohta sisältää direktiivin olennaisia osia, eikä se tämän vuoksi sisälly 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

Or. es
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Perustelu

Pyritään välttämään se, että komissio ja jäsenvaltiot voivat muuttaa poltettaessa syntyvän 
tervan, nikotiinin, hiilimonoksidin ja muiden päästöjen enimmäismääriä delegoiduilla 
säädöksillä kääntymättä Euroopan parlamentin puoleen. Näiden määrien muuttaminen
olennaisesti etenkin nikotiinin osalta voi vaikuttaa viljelyyn, koska burleyntupakassa on 
enemmän nikotiinia kuin muissa lajikkeissa.

Tarkistus 372
Georgios Koumoutsakos

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. On noudatettava tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä 1 kohdassa 
säädettyjen poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteellinen kehitys ja 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit.

Or. el

Perustelu

Näiden enimmäismäärien mukauttamiseksi on noudatettava tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä eikä komission antamia delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi kansainvälisesti 
hyväksyttyihin standardeihin.
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Or. it

Tarkistus 374
Petru Constantin Luhan

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. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
vähentämiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys, hoidoista kansalaisille 
aiheutuva terveystaakka ja 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit.

Or. en


