
AM\935757FI.doc PE510.714v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2012/0366(COD)

14.5.2013

TARKISTUKSET
375 - 486

Mietintöluonnos
Linda McAvan
(PE508.085v03-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja 
myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.714v01-00 2/71 AM\935757FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\935757FI.doc 3/71 PE510.714v01-00

FI

Tarkistus 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 376
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki tässä direktiivissä esitetyt päätökset ovat hyvin poliittisia päätöksiä. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Tarkistus 377
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 

Poistetaan.
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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.

Or. cs

Tarkistus 378
Sergej Kozlík

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 379
Eleni Theocharous

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.

Poistetaan.



AM\935757FI.doc 7/71 PE510.714v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 380
Cristian Silviu Buşoi

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on olennainen säännös direktiivissä, joten sen osalta valtaa ei voida delegoida 
komissiolle.

Tarkistus 381
Erik Bánki
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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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos valta antaa delegoituja säädöksiä annettaisiin komissiolle, se voisi muuttaa direktiiviä 
enimmäismäärien osalta yksipuolisesti ja perustavaa laatua olevalla tavalla, joten 
enimmäismääriä koskevista tulevista muutoksista olisi pikemminkin päätettävä 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 382
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä 3 artiklan 3 kohta sisältää direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 383
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 

Poistetaan.
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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.

Or. da

Tarkistus 384
Holger Krahmer

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 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille.
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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.

Or. de

Perustelu

Tupakkatuotteiden päästöjen enimmäismäärän vahvistaminen on direktiivin olennainen 
elementti, ja tästä syystä tämän pitäisi olla lainsäätäjien tehtävä sen sijaan, että komissio 
antaa delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus 385
Renate Sommer

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 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille.
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kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Or. de

Tarkistus 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

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.

Or. it
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Perustelu

Direktiivin olennaisten näkökohtien vuoksi on syytä suosia tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 387
Ewald Stadler

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.

Or. de

Tarkistus 388
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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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.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
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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.

enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille.

(Kohta jaetaan 3 kohtaan ja 3 a kohtaan 
tekstin selkeyttämiseksi.)

Or. it

Tarkistus 390
Georgios Koumoutsakos

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 

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 noudatetaan tavanomaista 
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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.

lainsäätämisjärjestystä 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.

Or. el

Perustelu

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

Tarkistus 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 

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 sekä 
tieteellisen näytön 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 
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tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa syntyvien 
terva-, nikotiini- ja hiilimonoksidimäärien 
toksisuudelle ja riippuvuuden 
aiheutumiselle asetetut raja-arvot.

1 kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut raja-
arvot.

Or. es

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 392
Izaskun Bilbao Barandica

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 

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 
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toksisuudelle ja riippuvuuden 
aiheutumiselle asetetut raja-arvot.

hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut raja-
arvot. Näiden päätösten tukena olevien 
objektiivisten tietojen lähteet on aina 
mainittava.

Or. es

Tarkistus 393
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio asettaa enimmäismäärät 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille, joilla on haitallinen tai 
riippuvuutta aiheuttava vaikutus, ottaen 
huomioon kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit, jos sellaisia on, sekä 
tieteellisen näytön. Lisäksi komissio 
varmistaa, että näiden enimmäismäärien 
noudattamiseen liittyvien menetelmien 
rekisteröimistä kehitetään. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa muita enimmäismääriä 
kuin komission asettamat 
enimmäismäärät, jos ne lisäävät 
kuluttajien terveyden suojaa.

Or. da

Perustelu

Yksittäisiä päästöjä koskevia standardeja ja tietoja ei ole kehitetty kovin pitkään, eikä 
yksittäisillä jäsenvaltioilla ole useinkaan valmiuksia edistää tätä enimmäismäärien 
asettamiseen liittyvän tieteellisen näytön kehittämistä. Enimmäismäärät ovat myös yleensä 
EU:ssa yhdenmukaistettuja. Jos muille tuotteille kuin savukkeille ei ole asetettu yhteisiä 
enimmäismääriä, kuluttajat voivat saada siitä väärän käsityksen, että muut tupakkatuotteet 
eivät ole yhtä haitallisia.
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Tarkistus 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi
(a) kansainvälisesti hyväksyttyihin 
standardeihin, jos sellaisia on, tai
(b) mikäli tieteellinen näyttö osoittaa, että 
ne lisäävät tupakkatuotteiden toksisia ja 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia ja 
ylittävät 1 kohdassa vahvistetut 
poltettaessa syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Or. it

Perustelu

Kohta jaetaan 3 kohtaan ja 3 a kohtaan ja toinen osa muotoillaan uudelleen tekstin 
selkiyttämiseksi.

Tarkistus 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Savukkeista poltettaessa syntyvän tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin määrät on 
mitattava ISO-standardien 4387 (terva), 
10315 (nikotiini) ja 8454 (hiilimonoksidi) 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 396
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten valvomien 
riippumattomien testauslaboratorioiden 
on testattava säännöllisesti 
tupakkatuoteyhtiöiden toimittamien 
tulosten oikeellisuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on eurooppalaisen kardiologiayhdistyksen esittämän lausunnon mukainen.

Tarkistus 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pyytää ISOa kehittämään 
standardin polonium 210 -pitoisuuden 
mittaamiseksi tupakasta.

Or. en

Perustelu

Polonium 210:n aktiivisuuden mittaamiseksi vedessä on jo olemassa ISO-standardi (ISO 
13161:2011). Olisi oltava mahdollista kehittää standardi polonium 210 -pitoisuuden 
mittaamiseksi tupakasta tämän standardin pohjalta. Komission olisi pyydettävä ISOa 
kehittämään standardi.
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Tarkistus 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut mittaukset on 
suoritettava tai tarkistettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymissä ja valvomissa 
testauslaboratorioissa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut mittaukset on 
suoritettava tai tarkistettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymissä ja valvomissa 
riippumattomissa testauslaboratorioissa.

Or. ro

Tarkistus 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle hyväksyttyjen laboratorioiden 
luettelo, jossa mainitaan 
hyväksymisperusteet ja käytetyt 
valvontakeinot, ja päivitettävä se aina, 
kun tiedot muuttuvat. Komissio asettaa 
jäsenvaltioiden ilmoittamien 
hyväksyttyjen laboratorioiden luettelon 
julkisesti saataville.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle hyväksyttyjen laboratorioiden 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
hyväksyttyjen laboratorioiden luettelo, 
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luettelo, jossa mainitaan 
hyväksymisperusteet ja käytetyt 
valvontakeinot, ja päivitettävä se aina, kun 
tiedot muuttuvat. Komissio asettaa 
jäsenvaltioiden ilmoittamien hyväksyttyjen 
laboratorioiden luettelon julkisesti 
saataville.

jossa mainitaan hyväksymisperusteet,
laboratorioiden taloudelliset suhteet ja 
käytetyt valvontakeinot, ja päivitettävä se 
aina, kun tiedot muuttuvat. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että laboratorioiden 
riippumattomuudesta on näyttöä. 
Laboratorioihin voidaan tehdä 
lisätarkastuksia, jos komissio niin haluaa, 
ja komissio voi päättää mahdollisesti 
laboratorion hylkäämisestä. Komissio 
asettaa jäsenvaltioiden ilmoittamien 
hyväksyttyjen laboratorioiden luettelon 
julkisesti saataville.

Or. da

Tarkistus 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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 
standardit.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 402
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kaikki tässä direktiivissä esitetyt päätökset ovat hyvin poliittisia päätöksiä. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Tarkistus 403
Milan Cabrnoch

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 
standardit.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 404
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti poltettaessa syntyvän tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin määrien 
mittausmenetelmien mukauttamiseksi 
ottaen huomioon tieteen ja tekniikan 
kehitys ja kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit.

Or. de

Perustelu

Toimivaltuuksien siirtäminen on paitsi toissijaisuusperiaatteen ja jokaisen oikeusperustan 
myös perustamissopimuksessa vahvistettujen, ”delegoituja säädöksiä” (SEUT-sopimuksen 
290 artikla) ja ”täytäntöönpanosäädöksiä” (SEUT-sopimuksen 291 artikla) koskevien 
soveltamisperiaatteiden vastaista.

Tarkistus 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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 
standardit.

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

Or. es

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.
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Tarkistus 406
Georgios Koumoutsakos

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 
standardit.

3. Noudatetaan tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien 
mittausmenetelmien mukauttamiseksi 
ottaen huomioon tieteen ja tekniikan 
kehitys ja kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit.

Or. el

Perustelu

Tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrien mittausmenetelmien mukauttamiseksi on 
noudatettava tavanomaista lainsäätämisjärjestystä eikä komission antamia delegoituja 
säädöksiä.

Tarkistus 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

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.
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Or. en

Tarkistus 408
Gaston Franco

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.

Or. en

Perustelu

Kaikki tässä direktiivissä esitetyt päätökset ovat hyvin poliittisia päätöksiä. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Tarkistus 409
Milan Cabrnoch

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 

Poistetaan.
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sekä kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

Or. cs

Tarkistus 410
Holger Krahmer

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.

Or. de

Perustelu

Toimivaltuuksien siirtäminen on paitsi toissijaisuusperiaatteen ja jokaisen oikeusperustan 
myös perustamissopimuksessa vahvistettujen, ”delegoituja säädöksiä” (SEUT-sopimuksen 
290 artikla) ja ”täytäntöönpanosäädöksiä” (SEUT-sopimuksen 291 artikla) koskevien 
soveltamisperiaatteiden vastaista.

Tarkistus 411
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta
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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.

Or. da

Tarkistus 412
Georgios Koumoutsakos

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.

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 
noudatetaan tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä
mittausmenetelmien hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Or. el

Perustelu

Mittausmenetelmien hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi on noudatettava tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä eikä komission antamia delegoituja säädöksiä.
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Tarkistus 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden 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.

Or. it

Perustelu

Kohta jaetaan 4 kohtaan ja 4 a kohtaan tekstin selkeyttämiseksi.

Tarkistus 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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 

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden päästöjen ja 
muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen sekä 
sähkösavukkeesta sisäänhengitettyjen 
höyryjen mittaamiseen. Näiden 
menetelmien perusteella ja ottaen 
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komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

huomioon tieteen ja tekniikan kehitys sekä 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan yhdenmukaistetut menetelmät sähkösavukkeiden käyttäjien sisäänhengittämien 
höyrystettyjen nesteiden mittaamiseksi.

Tarkistus 415
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission on varmistettava uusien 
vakiomittausmenetelmien kehittäminen 
koskien jo olemassa olevia savukkeiden 
sisältämän nikotiinin, tervan ja 
hiilimonoksidin mittausmenetelmiä, 
muiden kuin nikotiinin, tervan ja 
hiilimonoksidin päästöjen 
mittausmenetelmiä sekä muiden 
tupakkatuotteiden päästöjen 
mittausmenetelmiä. Näillä 
mittausmenetelmillä on voitava 
tosiasiallisesti mitata haitallisuutta 
tupakointiin liittyvien sairauksien 
suhteen. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
vähintään komission asettamia 
vakiomittausmenetelmiä.

Or. da

Perustelu

Yksittäisillä jäsenvaltioilla ei usein ole valmiuksia edistää uusien mittausmenetelmien 
kehittämistä.
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Tarkistus 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät 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 yhteisön laajuisesti 
käytettävien mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi.

Or. it

(Katso direktiivi 2001/37/EY, johdanto-osan 31 kappale.)

Tarkistus 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille 
tuotemerkki- ja tyyppikohtaisen luettelon 
kaikista tupakkatuotteiden 
valmistamisessa käytetyistä ainesosista ja 
niiden määristä sekä niiden päästöistä ja 
poltettaessa syntyvien aineiden määrästä. 
Valmistajien tai maahantuojien on myös 
ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotteen 
koostumusta muutetaan niin, että se 

Poistetaan.
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vaikuttaa tämän artiklan mukaisesti 
toimitettaviin tietoihin. Tämän artiklan 
mukaisesti vaaditut tiedot on toimitettava 
ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

Or. en

Tarkistus 418
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin 
tietoihin. Tämän artiklan mukaisesti 
vaaditut tiedot on toimitettava ennen 
uuden tai muutetun tupakkatuotteen 
saattamista markkinoille.

Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain
tuotemerkki- ja tyyppikohtaisen luettelon 
kaikista tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä.

Or. de

Perustelu

Komissio lisää uusien ja muunneltujen tupakkatuotteiden ennakkolupamenettelyssä 
säädöspuitteisiin ohjeita tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen (FCTC) ei-sitovien 
ohjeiden 9 ja 10 artiklasta säätämättä kuitenkaan toimitettavia tietoja ja niiden tulevaa 
käyttöä koskevista selvistä ohjeista. Tietojen toimittaminen tuotteen jokaisen muutoksen 
yhteydessä ei ole käytännöllistä, ja tämän tilalle ehdotetaan vuosittain tehtävää ilmoitusta.
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Tarkistus 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
ja maahantuojien on testattava haitallisten 
ja mahdollisesti haitallisten ainesosien 
pitoisuudet ja raportoitava niistä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille liitteessä I a esitetyn 
luettelon perusteella. Valmistajien ja 
maahantuojien on kuitenkin testattava ja 
raportoitava liitteessä I b esitetyssä 
lyhennetyssä luettelossa esitetyt ainesosat 
25 artiklassa kuvatun osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamista koskevan 
aikataulun mukaisesti. 
Valmistajien tai maahantuojien on myös 
ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotteen 
koostumusta muutetaan niin, että se 
vaikuttaa tämän artiklan mukaisesti 
toimitettaviin tietoihin. Tämän artiklan 
mukaisesti vaaditut tiedot on toimitettava 
ennen uuden tai muutetun tupakkatuotteen 
saattamista markkinoille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston teollisuudelle 
maaliskuussa 2012 laatimaan ohjeasiakirjaan, jossa esitetään kuinka ja missä aikataulussa 
haitallisista ja mahdollisesti haitallisista ainesosista on raportoitava.
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Tarkistus 420
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan vuosittain 
maansa toimivaltaisille viranomaisille 
tuotemerkki- ja tyyppikohtaisen luettelon 
kaikista tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

Or. cs

Tarkistus 421
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 

Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden, nikotiinia sisältävien 
tuotteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen 
kasviperäisten tuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
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kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

Or. el

Perustelu

Jotta suojellaan tehokkaammin kaikkien kuluttajien terveyttä ja vältetään tiettyjen tuotteiden 
syrjiminen, nikotiinia sisältäviin tuotteisiin ja poltettavaksi tarkoitettuihin kasviperäisiin 
tuotteisiin olisi sovellettava samoja säännöksiä.

Tarkistus 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on tutkittava 
tupakkatuotteiden ainesosia ensisijaisesti 
sen vuoksi, että ne voisivat ryhtyä 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
ja (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisiin 
toimenpiteisiin. Jäsenvaltiot toimittavat 
näiden tutkimusten perusteella ja ottaen 
huomioon ennalta varautumisen 
periaatteen kemikaalivirastolle tieteellisiä 
asiakirjoja, erityisesti asetuksen (EY) 
1907/2006 59 artiklan 3 kohdan ja 
69 artiklan 4 kohdan sekä asetuksen (EY) 
1272/2008 37 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on laadittava 
komissiolle säännöllisesti kertomus 
toimenpiteistä, joiden avulla ne tutkivat 
tupakkatuotteiden ainesosia ja toimista, 
joihin ne mahdollisesti ovat ryhtyneet 
tältä pohjalta. Komissio julkistaa kolmen 
vuoden välein kertomuksen kyseisessä 
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tehtävässä jäsenvaltioiden saavuttamasta 
edistyksestä.

Or. de

Perustelu

Tupakkatuotteiden ainesosia (tupakanlehdet mukaan lukien) on tutkittava ensisijaisesti 
REACH- ja CLP-asetuksessa säädettyjen riskinhallintatoimenpiteiden vuoksi. Jäsenvaltioiden 
olisi tarvittaessa laadittava asiakirjoja/ehdotuksia ja toimitettava nämä kemikaalivirastolle 
suunniteltujen prosessien puitteissa (pyrkimyksenä olisi aineen lisääminen ehdokas- ja 
myöhemmin myyntilupaluetteloon tai Euroopan unionin laajuisten rajoitusten säätäminen).

Tarkistus 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luetteloon on liitettävä selvitys syistä, 
joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty 
tupakkatuotteisiin. Luettelossa on 
ilmoitettava niiden asema, mukaan 
luettuna se, onko ainesosat rekisteröity 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti, ja niiden luokitus aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti. Luetteloon on myös liitettävä 
valmistajan tai maahantuojan 
käytettävissä olevat toksikologiset tiedot, 
jotka koskevat näitä ainesosia tapauksen 
mukaan poltettuna tai polttamattomassa 
muodossa ja jotka liittyvät erityisesti 
niiden vaikutuksiin kuluttajien terveyteen, 
ottaen huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset. 
Luettelo laaditaan kunkin tuotteeseen 

Poistetaan.
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sisältyvän ainesosan painon mukaisessa 
alenevassa järjestyksessä. Valmistajien ja 
tuojien on ilmoitettava käytetyt 
mittausmenetelmät muiden kuin tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin ja 4 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen päästöjen 
osalta. Jäsenvaltiot voivat myös vaatia 
valmistajia tai maahantuojia 
suorittamaan muita testejä, joista 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat säätää, jotta voidaan arvioida 
ainesosien vaikutusta terveyteen, ottaen 
huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet ja 
toksisuus.

Or. en

Tarkistus 424
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luetteloon on liitettävä selvitys syistä, 
joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty 
tupakkatuotteisiin. Luettelossa on 
ilmoitettava niiden asema, mukaan 
luettuna se, onko ainesosat rekisteröity 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti, ja niiden luokitus aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti. Luetteloon on myös liitettävä 
valmistajan tai maahantuojan käytettävissä 
olevat toksikologiset tiedot, jotka koskevat 
näitä ainesosia tapauksen mukaan 
poltettuna tai polttamattomassa muodossa 

Luetteloon on liitettävä selvitys syistä, 
joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty 
tupakkatuotteisiin. Luetteloon on myös 
liitettävä valmistajan tai maahantuojan 
käytettävissä olevat toksikologiset tiedot, 
jotka koskevat näitä tupakkatuotteen 
ainesosia tapauksen mukaan poltettuna tai 
polttamattomassa muodossa ja jotka 
liittyvät erityisesti niiden vaikutuksiin 
kuluttajien terveyteen, ottaen huomioon 
muun muassa niiden riippuvuutta 
aiheuttavat vaikutukset. Luettelo laaditaan 
kunkin tuotteeseen sisältyvän ainesosan 
painon mukaisessa alenevassa 
järjestyksessä. Valmistajien ja tuojien on 
ilmoitettava käytetyt mittausmenetelmät 
muiden kuin savukkeiden tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin ja 4 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen päästöjen osalta.
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ja jotka liittyvät erityisesti niiden 
vaikutuksiin kuluttajien terveyteen, ottaen 
huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset. 
Luettelo laaditaan kunkin tuotteeseen 
sisältyvän ainesosan painon mukaisessa 
alenevassa järjestyksessä. Valmistajien ja 
tuojien on ilmoitettava käytetyt 
mittausmenetelmät muiden kuin tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin ja 4 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen päästöjen osalta. 
Jäsenvaltiot voivat myös vaatia 
valmistajia tai maahantuojia 
suorittamaan muita testejä, joista 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat säätää, jotta voidaan arvioida 
ainesosien vaikutusta terveyteen, ottaen 
huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet ja 
toksisuus.

Or. de

Perustelu

Vaikka tekstissä mainittaisiin aineen rekisteröinti REACH-asetuksen mukaisesti ja 
luokitteleminen asetuksen N:o 1272/2008 mukaisesti, tällä ei ole lisäarvoa lopullisen 
tupakkatuotteen myrkyllisyyden arvioinnissa. Ilman selkeästi yhdenmukaistettuja, säänneltyjä 
ja tieteellisiä puitteita jäsenvaltiot eivät voi saada mahdollisuutta riippuvuutta ja 
myrkyllisyyttä koskeviin muihin testimenetelmiin.

Tarkistus 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luetteloon on liitettävä selvitys syistä, 
joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty 
tupakkatuotteisiin. Luettelossa on 
ilmoitettava niiden asema, mukaan luettuna 
se, onko ainesosat rekisteröity kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 

Luetteloon on liitettävä selvitys syistä, 
joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty 
tupakkatuotteisiin. Luettelossa on 
ilmoitettava niiden asema, mukaan luettuna 
se, onko ainesosat rekisteröity kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
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18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
ja niiden luokitus aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti. Luetteloon on myös liitettävä 
valmistajan tai maahantuojan käytettävissä 
olevat toksikologiset tiedot, jotka koskevat 
näitä ainesosia tapauksen mukaan 
poltettuna tai polttamattomassa muodossa 
ja jotka liittyvät erityisesti niiden 
vaikutuksiin kuluttajien terveyteen, ottaen 
huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset. 
Luettelo laaditaan kunkin tuotteeseen 
sisältyvän ainesosan painon mukaisessa 
alenevassa järjestyksessä. Valmistajien ja 
tuojien on ilmoitettava käytetyt 
mittausmenetelmät muiden kuin tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin ja 4 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen päästöjen osalta. 
Jäsenvaltiot voivat myös vaatia valmistajia 
tai maahantuojia suorittamaan muita 
testejä, joista toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset voivat säätää, jotta voidaan 
arvioida ainesosien vaikutusta terveyteen, 
ottaen huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet ja 
toksisuus.

18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
ja niiden luokitus aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti. Luetteloon on myös liitettävä 
valmistajan tai maahantuojan käytettävissä 
olevat toksikologiset tiedot, jotka koskevat 
näitä ainesosia tapauksen mukaan 
poltettuna tai polttamattomassa muodossa 
ja jotka liittyvät erityisesti niiden 
vaikutuksiin kuluttajien terveyteen, ottaen 
huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset. 
Luettelo laaditaan kunkin tuotteeseen 
sisältyvän ainesosan painon mukaisessa 
alenevassa järjestyksessä.
Tupakkatuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien on toimitettava ainesosien 
luettelo sekä kaikki edellä esitetyt mukaan 
liitettävät tiedot vuoden kuluessa 
direktiivin voimaantulosta. 
Jäsenvaltioiden on käynnistettävä 
seuraamustoimenpiteitä niitä 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia vastaan, jotka eivät toimita 
luetteloa ja siihen liitettäviä tietoja 
määräajassa. Valmistajien ja tuojien on 
ilmoitettava käytetyt mittausmenetelmät 
muiden kuin tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin ja 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen päästöjen osalta. Jäsenvaltiot 
voivat myös vaatia valmistajia tai 
maahantuojia suorittamaan muita testejä, 
joista toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset voivat säätää, jotta voidaan 
arvioida ainesosien vaikutusta terveyteen, 
ottaen huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet ja 
toksisuus.

Or. de
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Perustelu

Luettelon toimittamiselle on asetettava määräaika, jotteivät tupakkatuotteiden valmistajat voi 
lykätä sen toimittamista loputtomiin. Määräajan ylittämisen seurauksena jäsenvaltiot voivat 
ryhtyä seuraamustoimenpiteisiin.

Tarkistus 426
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 
kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
levittäminen asiaa käsittelevällä 
verkkosivulla, jota kansalaiset voivat 
käyttää. Tässä jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon tarve suojata 
tiedot, jotka ovat liikesalaisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 
kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
levittäminen verkkosivulla, jota kansalaiset 
voivat käyttää. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon tarve 
suojata tiedot, jotka ovat liikesalaisuuksia.

Or. cs

Tarkistus 427
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 
kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
levittäminen asiaa käsittelevällä
verkkosivulla, jota kansalaiset voivat 
käyttää. Tässä jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon tarve suojata 
tiedot, jotka ovat liikesalaisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 
kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
levittäminen verkkosivulla, jota kansalaiset 
voivat käyttää. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon tarve 
suojata tiedot, jotka ovat liikesalaisuuksia.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että julkisesti saatavilla oleva verkkosivu riittää tähän 
tarkoitukseen; jäsenvaltioiden ei tarvitse perustaa erillistä uutta verkkosivua.

Tarkistus 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio säätää 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 ja 2 
kohdassa täsmennettyjen tietojen 
toimittamisen ja levittämisen mallista ja 
tarvittaessa päivittää sitä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio säätää 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 ja 2 
kohdassa täsmennettyjen tietojen 
toimittamisen ja levittämisen mallista ja 
tarvittaessa päivittää sitä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 430
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
valmistajia ja maahantuojia toimittamaan 
niiden saatavilla olevia ainesosiin ja 
päästöihin liittyviä sisäisiä ja ulkoisia 
tutkimuksia, jotka koskevat 
markkinatutkimuksia ja eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
myös vaadittava valmistajia ja 
maahantuojia ilmoittamaan 
tuotekohtaisista myyntimääristä, 
yksittäisinä savukkeina tai 
kilogrammoina, ja jäsenvaltiokohtaisista 
myyntimääristä vuosittain alkaen tämän 
direktiivin voimaantuloa seuraavasta 
täydestä kalenterivuodesta. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava tapauksen 
mukaan vaihtoehtoisia tai täydentäviä 
myyntitietoja sen varmistamiseksi, että 
tämän kohdan mukaisesti vaaditut 
myyntimäärää koskevat tiedot ovat 
luotettavia ja täydellisiä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tietojen tuleva käyttö jää epäselväksi.

Tarkistus 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava Poistetaan.
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valmistajia ja maahantuojia toimittamaan 
niiden saatavilla olevia ainesosiin ja 
päästöihin liittyviä sisäisiä ja ulkoisia 
tutkimuksia, jotka koskevat 
markkinatutkimuksia ja eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
myös vaadittava valmistajia ja 
maahantuojia ilmoittamaan 
tuotekohtaisista myyntimääristä, 
yksittäisinä savukkeina tai 
kilogrammoina, ja jäsenvaltiokohtaisista 
myyntimääristä vuosittain alkaen tämän 
direktiivin voimaantuloa seuraavasta 
täydestä kalenterivuodesta. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava tapauksen 
mukaan vaihtoehtoisia tai täydentäviä
myyntitietoja sen varmistamiseksi, että 
tämän kohdan mukaisesti vaaditut 
myyntimäärää koskevat tiedot ovat 
luotettavia ja täydellisiä.

Or. de

Tarkistus 432
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
valmistajia ja maahantuojia toimittamaan 
niiden saatavilla olevia ainesosiin ja 
päästöihin liittyviä sisäisiä ja ulkoisia 
tutkimuksia, jotka koskevat 
markkinatutkimuksia ja eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
myös vaadittava valmistajia ja 
maahantuojia ilmoittamaan tuotekohtaisista 
myyntimääristä, yksittäisinä savukkeina tai 
kilogrammoina, ja jäsenvaltiokohtaisista 
myyntimääristä vuosittain alkaen tämän 
direktiivin voimaantuloa seuraavasta 

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava valmistajia 
ja maahantuojia ilmoittamaan 
tuotekohtaisista myyntimääristä, 
yksittäisinä savukkeina tai kilogrammoina, 
ja jäsenvaltiokohtaisista myyntimääristä 
vuosittain alkaen tämän direktiivin 
voimaantuloa seuraavasta täydestä 
kalenterivuodesta. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava tapauksen mukaan 
vaihtoehtoisia tai täydentäviä myyntitietoja 
sen varmistamiseksi, että tämän kohdan 
mukaisesti vaaditut myyntimäärää 
koskevat tiedot ovat luotettavia ja 
täydellisiä. Jäsenvaltiot voivat myös vaatia 
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täydestä kalenterivuodesta. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava tapauksen mukaan 
vaihtoehtoisia tai täydentäviä myyntitietoja 
sen varmistamiseksi, että tämän kohdan 
mukaisesti vaaditut myyntimäärää 
koskevat tiedot ovat luotettavia ja 
täydellisiä.

valmistajilta toimintatiivistelmiä 
markkinatutkimuksista, joita nämä 
toteuttavat tuodessaan markkinoille uusia 
tuotteita, ja esittämään näissä 
tiivistelmissä tuotteiden kohderyhmät sekä 
ne liiketaloudelliset periaatteet, joita 
pyritään noudattamaan, etenkin kun 
kysymyksessä ovat nuoret. 

Or. es

Tarkistus 433
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava valmistajia 
ja maahantuojia toimittamaan niiden 
saatavilla olevia ainesosiin ja päästöihin 
liittyviä sisäisiä ja ulkoisia tutkimuksia, 
jotka koskevat markkinatutkimuksia ja eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
myös vaadittava valmistajia ja 
maahantuojia ilmoittamaan tuotekohtaisista 
myyntimääristä, yksittäisinä savukkeina tai 
kilogrammoina, ja jäsenvaltiokohtaisista 
myyntimääristä vuosittain alkaen tämän 
direktiivin voimaantuloa seuraavasta 
täydestä kalenterivuodesta. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava tapauksen mukaan 
vaihtoehtoisia tai täydentäviä myyntitietoja 
sen varmistamiseksi, että tämän kohdan 
mukaisesti vaaditut myyntimäärää 
koskevat tiedot ovat luotettavia ja 
täydellisiä.

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava valmistajia 
ja maahantuojia toimittamaan niiden 
saatavilla olevia ainesosiin ja päästöihin 
liittyviä sisäisiä ja ulkoisia tutkimuksia, 
jotka koskevat markkinatutkimuksia ja eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
myös vaadittava valmistajia ja 
maahantuojia ilmoittamaan tuotekohtaisista 
myyntimääristä, yksittäisinä savukkeina tai 
kilogrammoina, ja jäsenvaltiokohtaisista 
myyntimääristä vuosittain alkaen tämän 
direktiivin voimaantuloa seuraavasta 
täydestä kalenterivuodesta. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava tapauksen mukaan 
vaihtoehtoisia tai täydentäviä myyntitietoja 
sen varmistamiseksi, että tämän kohdan 
mukaisesti vaaditut myyntimäärää 
koskevat tiedot ovat luotettavia ja 
täydellisiä. Ainesosat on määriteltävä 
kaikissa jäsenmaissa yhtenäisellä tavalla, 
selkeällä jäsenmaiden yhteisellä listalla.

Or. fi
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Tarkistus 434
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava valmistajia 
ja maahantuojia toimittamaan niiden 
saatavilla olevia ainesosiin ja päästöihin 
liittyviä sisäisiä ja ulkoisia tutkimuksia, 
jotka koskevat markkinatutkimuksia ja eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksiä. Jäsenvaltioiden on 
myös vaadittava valmistajia ja 
maahantuojia ilmoittamaan tuotekohtaisista 
myyntimääristä, yksittäisinä savukkeina tai 
kilogrammoina, ja jäsenvaltiokohtaisista 
myyntimääristä vuosittain alkaen tämän 
direktiivin voimaantuloa seuraavasta 
täydestä kalenterivuodesta. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava tapauksen mukaan 
vaihtoehtoisia tai täydentäviä myyntitietoja 
sen varmistamiseksi, että tämän kohdan 
mukaisesti vaaditut myyntimäärää 
koskevat tiedot ovat luotettavia ja 
täydellisiä.

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava valmistajia 
ja maahantuojia toimittamaan niiden 
saatavilla olevia ainesosiin ja päästöihin 
liittyviä sisäisiä ja ulkoisia tutkimuksia, 
jotka koskevat markkinatutkimuksia ja eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna nuorten 
sekä pitkäaikaisesti ja runsaasti 
tupakoivien, mieltymyksiä. Jäsenvaltioiden 
on myös vaadittava valmistajia ja 
maahantuojia ilmoittamaan tuotekohtaisista 
myyntimääristä, yksittäisinä savukkeina tai 
kilogrammoina, ja jäsenvaltiokohtaisista 
myyntimääristä vuosittain alkaen tämän 
direktiivin voimaantuloa seuraavasta 
täydestä kalenterivuodesta. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava tapauksen mukaan 
vaihtoehtoisia tai täydentäviä myyntitietoja 
sen varmistamiseksi, että tämän kohdan 
mukaisesti vaaditut myyntimäärää 
koskevat tiedot ovat luotettavia ja 
täydellisiä.

Or. el

Perustelu

Osa näistä tutkimuksista olisi liityttävä nuoriin sekä pitkäaikaisesti tupakoineisiin henkilöihin.

Tarkistus 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikki tämän artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioille toimitettavat ja 

Poistetaan.



PE510.714v01-00 46/71 AM\935757FI.doc

FI

jäsenvaltioiden toimittamat tiedot on 
toimitettava sähköisessä muodossa. 
Jäsenvaltioiden on tallennettava tiedot 
sähköisesti ja varmistettava, että 
komissiolla on pääsy tietoihin koko ajan. 
Muilla jäsenvaltioilla on oltava pääsy 
tietoihin perustellusta pyynnöstä. 
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
liikesalaisuuksia ja muita 
luottamuksellisia tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti.

Or. en

Tarkistus 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikki tämän artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioille toimitettavat ja 
jäsenvaltioiden toimittamat tiedot on 
toimitettava sähköisessä muodossa. 
Jäsenvaltioiden on tallennettava tiedot 
sähköisesti ja varmistettava, että 
komissiolla on pääsy tietoihin koko ajan. 
Muilla jäsenvaltioilla on oltava pääsy 
tietoihin perustellusta pyynnöstä. 
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
liikesalaisuuksia ja muita 
luottamuksellisia tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 437
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kaikki tämän artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioille toimitettavat ja 
jäsenvaltioiden toimittamat tiedot on 
toimitettava sähköisessä muodossa. 
Jäsenvaltioiden on tallennettava tiedot 
sähköisesti ja varmistettava, että 
komissiolla on pääsy tietoihin koko ajan. 
Muilla jäsenvaltioilla on oltava pääsy 
tietoihin perustellusta pyynnöstä. 
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia 
tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

5. Kaikki tämän artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioille toimitettavat ja 
jäsenvaltioiden toimittamat tiedot on 
toimitettava sähköisessä muodossa. 
Jäsenvaltioiden on tallennettava tiedot 
sähköisesti. Komissiolla ja muilla 
jäsenvaltioilla on oltava pääsy tietoihin.
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia 
tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Or. cs

Tarkistus 438
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muita tupakkatuotteita ei koske 
päästötietojen ilmoittamisvelvoite, sillä 
tällä hetkellä ei ole sopivia 
mittausmenetelmiä. 

Or. de

Tarkistus 439
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden ja kääretupakan valmistajat 
on vapautettu päästöjä ja poltettaessa 
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syntyvien aineiden määriä koskevien 
tietojen ilmoittamisvaatimuksesta siihen 
asti, kunnes tätä varten on kehitetty 
unionin tason mittausmenetelmä.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 31 kappaleen mukaan muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden osalta yhteisön tasolla on kehitettävä standardeja ja mittausmenetelmiä. 
Komissiota kehotettiin laatimaan tähän soveltuvia ehdotuksia. Tähän mennessä asiassa ei ole 
tapahtunut minkäänlaista kehitystä.

Tarkistus 440
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat periä tämän 
artiklan perusteella kohtuullista maksua 
räätälöidyistä lääkkeistä, joita on 
määrätty syövästä, 
hengityselinsairauksista, sydän- ja 
verisuonisairauksista ja harvinaisista 
sairauksista kärsiville potilaille, jotka 
niitä tarvitsevat.

Or. en

Tarkistus 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet 
vapautetaan tämän artiklan säännöksen 
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soveltamisesta, kunnes on vahvistettu 
yhteisön laajuisesti sovellettavat 
mittausmenetelmät 4 artiklan 4 a kohdan 
mukaisesti.

Or. it

(Katso direktiivi 2001/37/EY, johdanto-osan 31 kappale.)

Tarkistus 442
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamansa toimenpiteet.

Or. en
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Tarkistus 444
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien 
tupakkatuotteiden tuotanto ja myynti.
Lisäksi on peruutettava kaikki tuki 
tupakantuotannolle. 
Samalla kaikki tupakkatuotteiden 
tuotannosta ja myynnistä saatavat tulot on 
käytettävä suoraan terveydenhuoltoon ja 
tiedotuskampanjoihin, joilla tiedotetaan 
nuorille kansalaisille tupakoinnin 
suurista terveysriskeistä.

Or. en

Perustelu

Asbesti on kielletty joissain jäsenvaltioissa, koska se sisältää yhtä karsinogeenista terveydelle 
vakavaa haittaa aiheuttavaa) ainesosaa. Jos tupakkatuotteissa on yli 70 tällaista ainesosaa, 
tupakointi on kiellettävä mahdollisimman pian. On tekopyhää hankkia tupakkatuotteiden 
myynnistä valtavia verotuloja ja samalla pyrkiä asteittain kieltämään tupakkatuotteita 
tällaisin direktiivein. 

Tarkistus 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tupakkatuotteissa saa olla ainoastaan 
liitteessä I mainittuja lisäaineita.

2. Seuraavia lisäaineita ei saa sisällyttää 
liitteeseen I a:
(a) aineet, jotka lisäävät riippuvuutta 
aiheuttavia tai toksisia vaikutuksia;
(b) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka 
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luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella 
on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama 
terveysriski on alhaisempi;
(c) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet 
ja piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja 
elinvoimaan, tai
(d) lisäaineet, joilla on päästöjä värjääviä 
ominaisuuksia. 
3. Lisäaineita, joita käyttämällä 
tupakkatuotteisiin saatetaan saada 
tunnusomainen maku, ei saa käyttää 
seuraavissa tuotteissa:
(a) savukkeet,
(b) kääretupakka
(c) savuttomat tupakkatuotteet 
nenänuuskaa lukuun ottamatta;
(d) Edellä a, b ja c alakohtaan 
kuulumattomien tupakkatuotteiden 
komponentit, kuten suodattimet, paperit, 
pakkaukset, patruunat tai liimat.
Muiden teknisten ominaisuuksien, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen, käyttö ei ole 
sallittua.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
liitteiden I a täydentämisestä ja 
muuttamisesta delegoituja säädöksiä 
22 artiklan mukaisesti. Komissio voi tässä 
yhteydessä asettaa kaikille 
tupakkatuotteille tai yksittäisille 
tuoteryhmille soveltamisalaa, 
enimmäismääriä, pitoisuuksia tai 
puhtausvaatimuksia koskevia ehtoja tai 
rajoituksia. Komissio tukeutuu tässä 
yhteydessä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausuntoon ja tarkastelee asetusta (EY) 
N:o 1907/2006. 
5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, jotka sisältävät liitteeseen 
I a kuulumattomia lisäaineita.
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Or. de

Perustelu

Parlamentti vaati jo päätöslauselmassaan (2007/2105 (INI)) lisäaineita koskevaa 
lupamenettelyä. Lisäaineista koottu yhteinen positiiviluettelo toisi oikeudellista selkeyttä 
siihen, mitä ainesosia tupakkatuotteissa saa käyttää. Tämä muutos edellyttää 6 artiklan 
muiden kohtien poistamista komission ehdotuksesta.

Tarkistus 446
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 447
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 448
Jarosław Kalinowski
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 450
Marian-Jean Marinescu

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Muiden kuin liitteessä -I lueteltujen 
lisäaineiden tai siinä lueteltujen mutta 
liitteessä esitettyjen ehtojen vastaisesti 
käytettyjen lisäaineiden käyttö 
tupakkatuotteissa on kielletty. Liitteessä -I 
esitetään vain aineita, jotka eivät täytä 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
vaaralliseksi luokittelun kriteerejä ja jotka 
eivät poltettaessa muodosta tällaisia 
aineita. Hyvää makua lisäävät aineet eivät 
sisälly liitteeseen -I. Komissiolle siirretään 
oikeudet antaa delegoituja säännöksiä 
22 artiklan mukaisesti liitteen -I 
laatimiseksi ja muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että rajoitetaan vain ’tunnusomaisen maun’ omaavia lisäaineita. Tupakkatuotteissa 
on sallittava ainoastaan selkeästi hyväksytyt lisäaineet. Mitään vaarallisia aineita 
(sellaisenaan tai poltettaessa syntyviä), makuaineita tai hyvää makua lisääviä aineita ei pidä 
sallia. Viimeksi mainittu noudattaa WHO:n suuntaviivoja, joiden mukaan sopimuspuolten on 
säänneltävä kieltämällä tai rajoittamalla lisäaineita, joita voidaan käyttää lisäämään 
tupakkatuotteiden hyvää makua.
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Tarkistus 452
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä tämän 
direktiivin liitteessä … määritettyjen 
maku- ja aromiaineiden käyttö.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää mentolin 
lisäämistä tupakkatuotteisiin.

Or. en

Perustelu

Kielteisen luettelon laatiminen EU:n tasolla olisi hyväksyttävä tapa edetä. Unkarin 
markkinoilla on ollut pitkään saatavilla mentolsavukkeita, koska nämä tuotteet katsotaan 
perinteisiksi.

Tarkistus 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
savukkeiden ja kääretupakan markkinoille
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku ja joita markkinoidaan sen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Savukkeisiin voi sisältyä tiettyjä lisäaineita, mutta kuka päättää, mikä on ”tunnusomainen 
maku”? Keskeistä on, ettei tupakkatuotteita markkinoida tunnusomaisen maun perusteella.
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Tarkistus 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on lisäaineita, jotka 
saavat aikaan tai vapauttavat makua, joka 
ei ole tupakassa vallitseva, 2 kohdassa 
säädetyn mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tämän direktiivin tarkoituksena on kieltää erityisesti hedelmien, yrttien tai mausteiden maut. 
Tämän vuoksi on selvennettävä Euroopan komission ehdotuksen sanamuotoa, jotta vältetään 
sellaisten lisäaineiden kieltäminen, jotka ovat välttämättömiä lopputuotteen eriyttämiseksi, 
edellyttäen etteivät lisäaineet aiheuta sitä, että lopputuotteessa vallitseva maku on muu kuin 
tupakan maku tai mentoli.

Tarkistus 455
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, jotka sisältävät lisäaineita, 
jotka saavat aikaan tunnusomaisen maun, 
joka ei ole tupakan maku.

Or. es

Tarkistus 456
Anna Rosbach
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku, sekä lisäaineet, joita esimerkiksi 
kuluttajan on tarkoitus lisätä
tupakkatuotteeseen sen valmistamisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan lääkärien pysyvän komitean (CPME) kirjeeseen.

Tarkistus 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
kiellettävä sellaisten lisäaineiden käyttö, 
joilla voidaan lisätä tupakkatuotteiden 
houkuttelevuutta, toksisuutta ja 
riippuvuuden aiheuttamista, kuten muun 
muassa hedelmän, mausteen, yrtin, 
alkoholin, makeisen, mentolin, vaniljan ja 
sokerin tai makeutusaineiden aromi tai 
maku.

Or. en

Tarkistus 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku, mikäli tieteellisin tutkimuksin on 
yksiselitteisesti osoitettu, että kyseinen 
lisäaine lisää tuotteen toksisuutta tai 
edesauttaa riippuvuutta.

Or. pl

Perustelu

Tunnusomaisten makujen käyttöä ei voi kieltää, ellei ole todisteita siitä, että ne lisäävät 
tupakkatuotteen haitallisuutta. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia riippumatta 
aromista tai mausta. Siten ilman asianmukaista perustelua ei yhtä tuotetta voi kieltää.

Tarkistus 459
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 460
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
makea ja makeista muistuttava maku.

Or. en

Tarkistus 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus riippuu 6 artiklan 1 kohtaan tehtävästä muutoksesta.

Tarkistus 463
Milan Cabrnoch

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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa.

Or. cs

Tarkistus 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 

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

valmistuksessa. 

Or. pl

Tarkistus 465
Marian-Jean Marinescu

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 voivat sallia sellaisten 
lisäaineiden käytön, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa.

Or. en

Tarkistus 466
Godfrey Bloom

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 lisäaineiden 
käyttöä.

Or. en

Tarkistus 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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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.

Or. es

Perustelu

Tällä direktiivillä ei saa vahingoittaa perusteettomasti Euroopan tupakantuotantoa, minkä 
vuoksi on tärkeää taata tulevaisuudessa sellaisten lisäaineiden käyttö, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden valmistuksessa. Tällaisia lisäaineita ovat muun muassa 
sokeri, jonka poistaminen tekisi burelyntupakan markkinoille saattamisen mahdottomaksi ja 
vaarantaisi monien maatilojen selviytymisen Euroopan unionissa.

Tarkistus 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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 rajoittaa tai kieltää 
sellaisten ainesosien käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
mainittujen ainesosien käytön tuloksena ei 
synny tuotetta, jossa on tunnusomainen 
maku.

Or. it

Perustelu

Termi ”ainesosa” on tarkoituksenmukaisempi viitattaessa tupakkatuotteiden valmistukseen.

Tarkistus 469
Jarosław Kalinowski
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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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, kuten sokeri.

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 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa.

Or. de

Tarkistus 471
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, kuten sokeri.

Or. en

Perustelu

”Sokerin” selkeä mainitseminen tekstissä esimerkkinä tupakkatuotteiden valmistuksen 
kannalta välttämättömistä lisäaineista selventää tilannetta ja tarjoaa tietynlaisen takuun 
tupakantuottajille. Ehdotetulla muutoksella selvennetään, että sokeria on jatkossakin 
mahdollista lisätä valmistusprosessin aikana, mikä on välttämätöntä tiettyjen 
tupakkalajikkeiden (esimerkiksi Burley-tupakan) kohdalla. Tämä johtuu siitä, että nämä 
lajikkeet menettävät sokeripitoisuutensa kuivatusprosessin aikana, kun taas muut lajikkeet, 
kuten Virginia, säilyttävät sokeripitoisuutensa.

Tarkistus 472
Holger Krahmer

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 sellaisten 
ainesosien käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että kyseisten 
ainesosien käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Or. de

Perustelu

Tarkistus johtuu 2 määritelmän ’lisäaineet’ poistamisesta.

Tarkistus 473
Frédérique Ries
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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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku. 
Sitä vastoin jäsenvaltiot sitoutuvat 
minimoimaan sellaisten välttämättömiksi 
kutsuttujen aromien määrän, joita ovat 
muun muassa tietyt terveydelle 
vahingolliset sokerit, kuten fruktoosi ja 
glukoosi.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan uuteen 17 b kappaleeseen tehtyyn tarkistukseen liittyvä tarkistus 
inverttisokereista, jotka voivat olla terveydelle vahingollisia. Itse asiassa tupakkaan 
erikoistuneet tutkijat katsovat, että tähän ryhmään kuuluvat lisätyt sokerit aiheuttavat suuren 
osan tupakansavun sisältämästä formaldehydistä, jonka Kansainvälinen 
syöväntutkimuskeskus (IARC) luokitteli karsinogeeniseksi aineeksi vuonna 2009.

Tarkistus 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku tai 
jolla on muita kuluttajille haitallisia 
vaikutuksia.

Or. en
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Tarkistus 475
Marit Paulsen

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.

Lukuun ottamatta 15 artiklassa 
tarkoitettuja tuotteita jäsenvaltiot eivät saa 
kieltää sellaisten lisäaineiden käyttöä, jotka 
ovat välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Or. en

Tarkistus 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä poltettavaksi tarkoitettujen
tupakkatuotteiden valmistuksessa, 
edellyttäen että lisäaineiden käytön 
tuloksena ei synny tuotetta, jossa on 
tunnusomainen maku.

Or. en

Tarkistus 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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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 sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä savukkeiden ja 
kääretupakan valmistuksessa.

Or. en

Perustelu

Jos lisäaine on välttämätön tupakkatuotteiden valmistuksessa, se on todellakin välttämätön. 
Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole estää valmistajia käyttämästä tuotteissaan 
välttämättömiä lisäaineita.

Tarkistus 478
Elena Oana Antonescu

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 sallia sellaisten 
lisäaineiden käyttöä

– jotka lisäävät tupakkatuotteiden 
houkuttelevuutta ja hyvää makua;
– jotka aiheuttavat riippuvuutta tai 
edistävät tupakkatuotteiden riippuvuuden 
aiheuttamista;
– jotka ovat toksisia tai karsinogeenisia 
tai niiden epäillään olevan 
karsinogeenisia;

Or. en
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Tarkistus 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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.

Tupakkatuotteiden valmistuksessa 
välttämättömät lisäaineet voidaan 
sisällyttää liitteeseen -I, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on maku, eivätkä ne liity 
tupakkatuotteiden houkuttelevuuteen.

Or. en

Perustelu

Terveydestä vastaavan komission jäsen Borgin toistuvien lausuntojen mukaan tupakan on 
maistuttava tupakalta. Mitään aromiainetta ei voida katsoa välttämättömäksi 
tupakkatuotteiden valmistukselle. Vain lisäaineet, joista ei tule makua ja jotka eivät lisää 
houkuttelevuutta, voidaan katsoa välttämättömiksi tupakkatuotteiden valmistuksessa.

Tarkistus 480
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamansa toimenpiteet.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamistaan toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamistaan toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus riippuu 6 artiklan 1 kohtaan tehtävästä muutoksesta.

Tarkistus 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamansa toimenpiteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Seuraus samojen esittäjien ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.
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Tarkistus 484
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän kohdan mukaisesti toteuttamansa 
toimenpiteet.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän kohdan mukaisesti toteuttamansa 
toimenpiteet. Komission on 
yhdenmukaistamistavoitteen 
toteutumiseksi laadittava yksiselitteinen 
lista tässä kohdassa tarkoitetuista 
kielletyistä ainesosista, jonka lisäksi 
jäsenvaltiot ovat velvoitettuja sitoutumaan 
lainkohtaan sääntelyä tiukentavalla 
tavalla.

Or. fi

Tarkistus 485
Erik Bánki

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 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

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

Perustelu

Jos valta antaa delegoituja säädöksiä annettaisiin komissiolle, se voisi muuttaa direktiiviä 
yksipuolisesti ja perustavaa laatua olevalla tavalla. Ainesosia koskevasta sääntelystä olisi 
pikemminkin päätettävä yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Seuraus samojen esittäjien ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.


