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Tarkistus 487
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 488
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toimivaltuuksien siirto on paitsi toissijaisuusperiaatteen vastainen ja vailla oikeusperustaa 
myös ”säädösvallan siirron nojalla annettujen säädösten” (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ja 
”täytäntöönpanosäädösten” (SEUT-sopimuksen 291 artikla) käyttämistä koskevien 
perussopimuksessa vahvistettujen ohjeiden vastainen.
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Tarkistus 489
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Yllä olevasta tärkeästä kysymyksestä tulisi säätää perussäädöksessä.

Tarkistus 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 491
Jutta Haug
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

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

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 494
Elena Oana Antonescu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio vahvistaa jäsenvaltion pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen tietojen ja saatavilla olevan 
tieteellisen näytön perusteella yhteisen 
luettelon tupakkatuotteissa sallituista 
lisäaineista ottaen huomioon 1 kohdan 
säännökset. Jäsenvaltiot voivat kieltää 
lisäaineet, joilla on tunnettuja haitallisia 
vaikutuksia, ennen niiden hyväksymistä 
koskevaa arviointia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta



AM\935758FI.doc 7/62 PE510.715v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio määrittää tieteellisen näytön 
perusteella jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
tupakkatuote 1 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Päätöksentekoa avustamassa on 
käytettävä riippumatonta testipaneelia.

Or. en

Tarkistus 496
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 497
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä yhtenäisiä 

Poistetaan.
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sääntöjä menettelyistä, joilla määritetään,
kuuluuko tupakkatuote 1 kohdan 
soveltamisalaan. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Yllä olevasta tärkeästä kysymyksestä tulisi säätää perussäädöksessä.

Tarkistus 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhtenäisten sääntöjen antaminen menettelyistä, joilla määritetään, kuuluuko tupakkatuote 
1 kohdan soveltamisalaan, on säädöksen keskeinen osa, joten sitä koskevien muutosten 
tekemiseen olisi sovellettava tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan hyväksyä
yhtenäisiä sääntöjä menettelyistä, joilla 
määritetään, kuuluuko tupakkatuote 
1 kohdan soveltamisalaan.

Or. it

Tarkistus 502
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki tämän direktiivin mukaiset päätökset ovat luonteeltaan erittäin poliittisia. Kaikki 
muutokset on tehtävä soveltamalla tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 503
Holger Krahmer
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toimivaltuuksien siirto on paitsi toissijaisuusperiaatteen vastainen ja vailla oikeusperustaa 
myös ”säädösvallan siirron nojalla annettujen säädösten” (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ja 
”täytäntöönpanosäädösten” (SEUT-sopimuksen 291 artikla) käyttämistä koskevien 
perussopimuksessa vahvistettujen ohjeiden vastainen. 

Tarkistus 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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maun.

Or. en

Perustelu

Lisäaineiden tai lisäaineiden yhdistelmien enimmäistasot ovat säädöksen keskeinen osa, joten 
niitä koskevien muutosten tekemiseen olisi sovellettava tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 505
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 506
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 ja 2 kohdan soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tietty lisäaine 
tai lisäaineiden yhdistelmä saa tyypillisesti 
aikaan tunnusomaisen maun, jos sen 

Poistetaan.
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määrä tai pitoisuus ylittää tietyn tason, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten lisäaineiden tai 
lisäaineiden yhdistelmien 
enimmäistasojen asettamiseksi, jotka 
saavat aikaan kyseisen tunnusomaisen 
maun.

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 507
Jutta Haug

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 509
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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maun.

Or. en

Perustelu

Komissio voisi muuttaa direktiiviä yksipuolisesti ja olennaisesti, jos sille siirrettäisiin tältä 
osin valta antaa delegoituja säädöksiä. Ainesosien sääntelyyn olisi sen vuoksi sovellettava 
yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 510
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 511
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 ja 2 kohdan soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tietty lisäaine 
tai lisäaineiden yhdistelmä saa tyypillisesti 

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

tyypillisesti aikaan tunnusomaisen maun, 
jos sen määrä tai pitoisuus ylittää tietyn 
tason, noudatetaan tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä sellaisten 
lisäaineiden tai lisäaineiden yhdistelmien 
enimmäistasojen asettamiseksi, jotka 
saavat aikaan kyseisen tunnusomaisen 
maun.

Or. el

Perustelu

Jotta luotettavien tieteellisten tietojen perusteella asetetaan sellaisten lisäaineiden 
enimmäistasot, jotka saavat aikaan kyseisen tunnusomaisen maun, on noudatettava 
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä eikä komission antamia delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos tietty lisäaine tai lisäaineiden 
yhdistelmä saa tyypillisesti aikaan makua 
tai lisää hyvää makua vain, jos sen määrä 
tai pitoisuus ylittää tietyn tason, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti kyseisten lisäaineiden tai 
lisäaineiden yhdistelmien enimmäistasojen 
asettamiseksi muuttamalla liitettä -I 
vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Komission valta asettaa enimmäistasoja olisi ulotettava kaikkien hyvää makua lisäävien 
makuaineiden käyttöön. Tämä vastaisi ehdotusta, jonka mukaan lisäaineiden käyttö edellyttää 
positiiviluetteloa.
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Tarkistus 513
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
seuraavien lisäaineiden käyttö 
tupakkatuotteissa:

Poistetaan.

a) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka 
luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella 
on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama 
terveysriski on alhaisempi, tai
b) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet ja 
piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja 
elinvoimaan, tai
c) lisäaineet, joilla on päästöjä värjääviä 
ominaisuuksia.

Or. de

Perustelu

Toksikologisten tutkimusten perusteella kiellolle ei ole tieteellistä perustaa. Lisäksi puuttuu 
viittaus valmistajiin, testausmenetelmiin ja merkityksellisiin kriteereihin, ja se on tarpeen 
tällaisen tieteellisen tietopohjan varmistamiseksi.

Tarkistus 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
seuraavien lisäaineiden käyttö 
tupakkatuotteissa:

Poistetaan.

a) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka 
luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella 
on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama 



PE510.715v01-00 18/62 AM\935758FI.doc

FI

terveysriski on alhaisempi, tai
b) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet ja 
piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja 
elinvoimaan, tai
c) lisäaineet, joilla on päästöjä värjääviä 
ominaisuuksia.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 515
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
seuraavien lisäaineiden käyttö
tupakkatuotteissa:

4. Seuraavien lisä- ja maku- ja 
aromiaineiden käyttö tupakkatuotteissa ja 
niiden eri komponenteissa on kiellettyä:

Or. de

Tarkistus 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
seuraavien lisäaineiden käyttö
tupakkatuotteissa:

4. Liite -I ei saa sisältää seuraavia 
tupakkatuotteiden lisäaineita:

Or. en
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Perustelu

Tarkistus perustuu samojen henkilöiden esittämään ehdotukseen, joka koskee 
positiiviluettelon käyttöön ottamista 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Tarkistus 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka 
luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella 
on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama 
terveysriski on alhaisempi, tai

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka 
luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella 
on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama 
terveysriski on alhaisempi, tai

a) vitamiinit tai

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”muut lisäaineet” on hyvin epämääräinen eikä perustu tieteelliseen näyttöön. Sen 
vuoksi se voi johtaa subjektiiviseen tulkintaan ja oikeudelliseen epävarmuuteen 
elinkeinoelämän toimijoiden ja niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten kannalta.
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Tarkistus 519
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka 
luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella 
on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama 
terveysriski on alhaisempi, tai

a) vitamiinit, tai

Or. es

Tarkistus 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sokeri tai vastaavat lisäaineet, jotka 
lieventävät tai muuttavat tupakan 
alkuperäistä aromia tai makua hyvän 
maun tai houkuttelevuuden lisäämiseksi 
tai

Or. en

Perustelu

Sokeria käytetään usein muuttamaan alkuperäistä aromia tai makua tai lisäämään hyvää 
makua tai houkuttelevuutta nuorten tai tupakointia aloittavien keskuudessa.

Tarkistus 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet ja 
piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja 
elinvoimaan, tai

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet ja 
piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja 
elinvoimaan, tai

b) kofeiini ja tauriini tai

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”muut lisäaineet” on hyvin epämääräinen eikä perustu tieteelliseen näyttöön. Sen 
vuoksi se voi johtaa subjektiiviseen tulkintaan ja oikeudelliseen epävarmuuteen 
elinkeinoelämän toimijoiden ja niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten kannalta.

Tarkistus 523
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet ja 
piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja 
elinvoimaan, tai

b) kofeiini ja tauriini, tai
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Or. es

Tarkistus 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lisäaineet, joilla on päästöjä värjääviä 
ominaisuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 525
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) makuaineet tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa 
tai muissa teknisissä ominaisuuksissa, 
jotka mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

Or. de

Tarkistus 526
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) Kaikissa tapauksissa kielletään 
ehdottomasti kaikenlaiset kaupalliset 
viittaukset lisäaineisiin, joiden vuoksi 
kuluttajille voi muodostua mielikuva, että 
tupakkatuotteella on terveysvaikutuksia, 
että se vähentää tupakoinnin haittoja tai 
lisää energiaa tai elinvoimaa tai tuottaa 
jotain muuta vastaavanlaista hyötyä.

Or. es

Tarkistus 527
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 528
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden 
eri komponenteissa, kuten suodattimissa, 

Poistetaan.
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papereissa, pakkauksissa, patruunoissa 
tai muissa teknisissä ominaisuuksissa, 
jotka mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

Or. de

Perustelu

Päätöksen tiettyjen ainesosien sallimisesta, rajoittamisesta tai kieltämisestä olisi perustuttava 
vankkaan tieteelliseen näyttöön, josta käy selville, lisäävätkö tietyt ainesosat tuotteeseen 
liittyvää riskiä.

Tarkistus 529
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden 
eri komponenteissa, kuten suodattimissa, 

Poistetaan.
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papereissa, pakkauksissa, patruunoissa 
tai muissa teknisissä ominaisuuksissa, 
jotka mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 531
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä aineiden 
käyttö, jotka mahdollistavat savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

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 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Toimituksellinen muutos, joka liittyy positiiviluetteloa koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus 533
Jutta Haug

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 534
Gaston Franco
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen, mikäli 
tieteellisin tutkimuksin on yksiselitteisesti 
osoitettu, että kyseinen lisäaine lisää 
tuotteen toksisuutta tai edesauttaa 
riippuvuutta. Suodattimet ja patruunat 
eivät saa sisältää tupakkaa.

Or. pl
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Tarkistus 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 537
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Säännöksiä ei sovelleta teknisiin 
ominaisuuksiin, joiden tavoitteena on 
vähentää joitakin tupakansavun 
haitallisia komponentteja.

Or. en

Tarkistus 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Teknisiin laitteisiin, joiden 
tavoitteena on vähentää tiettyjä haitallisia 
ainesosia tai lisätä tupakkatuotteiden 
biologista hajoavuutta, ei sovelleta 
5 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä.

Or. it

Tarkistus 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
säädettyjä säännöksiä tai edellytyksiä 
sovelletaan tupakkatuotteisiin tarpeen 
mukaan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita 
sellaisia määriä, että ne lisäävät 

Poistetaan.



PE510.715v01-00 30/62 AM\935758FI.doc

FI

merkittävällä tavalla tupakkatuotteen 
toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia 
vaikutuksia käyttövaiheessa.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä 
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on suoraan toksisia, 
syöpää aiheuttavia ja riippuvuutta 
aiheuttavia lisäaineita tai jotka voivat 
aiheuttaa jonkin edellä mainituista 
vaikutuksista tupakkatuotteen 
polttamattomassa muodossa tai 
käyttövaiheessa.

Or. en

Tarkistus 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 

Liite -I ei tieteellisen näytön perusteella 
saa sisältää sellaisia määriä lisäaineita, 
että ne lisäävät tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
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määriä, että ne lisäävät merkittävällä 
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

käyttövaiheessa.

Or. en

Perustelu

Olisi kiellettävä kaikki tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
lisäävät lisäaineet eikä vain kyseisiä vaikutuksia ”merkittävällä tavalla” lisäävät.

Tarkistus 543
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Jäsenvaltioiden on sellaisen julkisen
tieteellisen näytön perusteella, joka on 
peräisin kiistattomasti pätevistä 
tieteellisistä lähteistä ja joka on julkaistu 
hallinnollisen päätöksen liitteenä,
kiellettävä sellaisten tupakkatuotteiden 
saattaminen markkinoille, joissa on 
lisäaineita sellaisia määriä, että ne lisäävät 
objektiivisesti tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Or. es

Tarkistus 544
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
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tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä 
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä 
tavalla tupakkatuotteen terveyteen 
kohdistuvia kokonaisvaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Or. en

Perustelu

Tupakkatuotteen markkinoille saattamista olisi harkittava tämän tuotteen koko väestön 
terveydelle aiheuttamien kokonaisvaikutusten taustaa vasten.

Tarkistus 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä 
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät mitattavissa 
olevalla tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”merkittävällä tavalla” on liian subjektiivinen, joten sitä on melko vaikea arvioida. 
Direktiivissä on säädettävä tiettyjen lisäaineiden rajoituksia koskevien päätösten tekemisestä 
luotettavan ja mitattavissa olevan tieteellisen näytön perusteella.

Tarkistus 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä 
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät kansainvälisen 
standardin mukaan merkittävästi
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa.

Or. de

Tarkistus 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamistaan toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamistaan toimenpiteistä.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu samojen henkilöiden esittämään ehdotukseen, joka koskee 
positiiviluettelon käyttöön ottamista 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa.

Tarkistus 549
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuuluuko 
tupakkatuote 7 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen ja ne 
perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen 
näyttöön.

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 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuuluuko 
tupakkatuote 7 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen ja ne 
perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen 
näyttöön.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuuluuko 
tupakkatuote 7 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen ja ne 
perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen 
näyttöön.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 552
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuuluuko 
tupakkatuote 7 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen ja ne 
perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen 
näyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissio voisi muuttaa direktiiviä yksipuolisesti ja olennaisesti, jos sille siirrettäisiin tältä 
osin valta antaa delegoituja säädöksiä. Ainesosien sääntelyyn olisi sen vuoksi sovellettava 
yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuuluuko 
tupakkatuote 7 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen ja ne 
perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen 
näyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu samojen henkilöiden esittämään ehdotukseen, joka koskee 
positiiviluettelon käyttöön ottamista 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa.



AM\935758FI.doc 37/62 PE510.715v01-00

FI

Tarkistus 554
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki tämän direktiivin mukaiset päätökset ovat luonteeltaan erittäin poliittisia. Kaikki 
muutokset on tehtävä soveltamalla tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 555
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 557
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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enimmäismäärien asettamiseksi.

Or. en

Perustelu

Komissio voisi muuttaa direktiiviä yksipuolisesti ja olennaisesti, jos sille siirrettäisiin tältä 
osin valta antaa delegoituja säädöksiä. Ainesosien sääntelyyn olisi sen vuoksi sovellettava 
yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä 7 ja 8 kohdassa tarkoitetun päätöksen tietyn tuotteen rajoittamisesta tai kieltämisestä 
sen sisältämien lisäaineiden vuoksi on perustuttava luotettavaan ja mitattavissa olevaan 
tieteelliseen näyttöön ja siitä on keskusteltava direktiivin tulevan tarkistuksen yhteydessä. 
Lisäksi nämä näkökohdat ovat säädöksen keskeinen osa, joten niitä koskevien muutosten 
tekemiseen olisi sovellettava tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Jos tieteellinen näyttö ja 7 ja 8 kohdan 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että tietty lisäaine tai lisäaineen 
tietty määrä lisää tupakkatuotteen toksisia 
tai riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa vain, jos sen määrä tai 
pitoisuus ylittää tietyn tason mukaan 
luettuna normaalit turvamarginaalit, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti näiden lisäaineiden 
enimmäismäärien asettamiseksi 
muuttamalla liitettä -I vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Komission valta asettaa enimmäismääriä olisi ulotettava myös lisäaineisiin, jotka ovat 
toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia vain, jos niiden pitoisuus ylittää tietyn tason. Tämä 
vastaisi ehdotusta, jonka mukaan lisäaineiden käyttö edellyttää positiiviluetteloa.

Tarkistus 560
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Jos tieteellinen näyttö ja 7 ja 8 kohdan 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että tietty lisäaine tai lisäaineen 
tietty määrä lisää merkittävässä määrin 
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa, on 
noudatettava tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä näiden lisäaineiden 
enimmäismäärien asettamiseksi.



AM\935758FI.doc 41/62 PE510.715v01-00

FI

Or. el

Perustelu

On noudatettava tavanomaista lainsäätämisjärjestystä, jotta asetetaan enimmäismäärät 
lisäaineille, jotka lisäävät tieteellisen tiedon perusteella huomattavasti tupakkatuotteen 
toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia.

Tarkistus 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 562
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 

Poistetaan.
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olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. en

Perustelu

Kaikki tämän direktiivin mukaiset päätökset ovat luonteeltaan erittäin poliittisia. Kaikki 
muutokset on tehtävä soveltamalla tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 563
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 564
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 

Poistetaan.
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joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. cs

Tarkistus 565
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Korkeatasoisen terveyden suojelun ja kaikkien kuluttajien yhtäläisen suojelun 
varmistamiseksi koko EU:ssa muihin poltettavaksi tarkoitettuihin tupakkatuotteisiin kuin 
savukkeisiin ja kääretupakkaan olisi sovellettava samoja merkintävaatimuksia.

Tarkistus 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan muutoksesta johtuva tarkistus

Tarkistus 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 

Poistetaan.
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vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. en

Perustelu

Lisäaineiden rajoittamista koskevaan sääntelyyn ei saa luoda porsaanreikiä. Vaikka 
pikkusikareja ja vesipiipputupakkaa käytetään vähemmän kuin savukkeita ja kääretupakkaa, 
myös niiden sisältämät makuaineet vetoavat nuoriin.

Tarkistus 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet,
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakka vapautetaan 1 ja 5 kohdassa 
säädetyistä kielloista.

Or. en

Perustelu

Savuttomia tupakkatuotteita käyttää pääasiassa vanhempi ikäpolvi, ja ne olisi vapautettava 
tunnusomaista makua koskevasta kiellosta. Lisäksi lainsäädännössä olisi asetettava etusijalle 
perinteiset tupakkatuotteet sekä tuotteet, jotka ovat vähemmän vaarallisia kuin savukkeet.

Tarkistus 570
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta



PE510.715v01-00 46/62 AM\935758FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

10. Suussa käytettäväksi tarkoitetussa 
tupakassa (nuuskassa) käytettävät 
makuaineet vapautetaan 1 kohdan 
säännöksistä. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos Ruotsi ei toteuta 
makuaineita koskevia tupakoinnin 
torjuntaa koskevan puitesopimuksen 
mukaisia toimenpiteitä neljän vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kaikkien tupakkatuotteiden ainesosiin olisi sovellettava samoja säännöksiä lukuun ottamatta 
nuuskaa, joka on erityistapaus. Vaikka EU:lla onkin oikeus säännellä nuuskan lisäaineita, 
Ruotsin olisi sallittava säännellä niitä, koska tämä asia on hyvin tärkeä Ruotsin kannalta. Jos 
Ruotsi ei tee niin neljän vuoden kuluessa, nuuskaan olisi sovellettava samoja sääntöjä kuin 
muihin tupakkatuotteisiin.

Tarkistus 571
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakka vapautetaan 1 ja 5 kohdassa 
säädetyistä kielloista. 

Or. de
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Tarkistus 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja suussa käytettäväksi 
tarkoitettu tupakka vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista.

Or. de

Perustelu

Perinteisen nenänuuskan ja purutupakan kulutus rajoittuu Euroopan harvoihin alueisiin ja on 
osa tapakulttuuria. Lisäksi nenänuuskaa ja purutupakkaa kuluttavat etupäässä vanhemmat 
henkilöt. Myös 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin merkintävaatimuksiin sovelletaan 
nenänuuskan ja purutupakan osalta samoja, vähemmän rajoittavia säännöksiä kuin 
sikareihin, pikkusikareihin ja piipputupakkaan. Siksi 6 artiklassa olisi sovellettava samaa 
poikkeusta.

Tarkistus 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 
säätää täytäntöönpanosäädöksillä tämän 
vapautuksen kumoamisesta, jos 
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kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
kuten myyntimäärien kasvu vähintään 
20 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleistyminen alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 10 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [tämä 
päivämäärä lisätään, kun direktiivi 
annetaan] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term. It is also important to redefine "substantial 
change of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the 
current definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would 
be easily achievable without generating any substantial change in the volume market. This is 
because the market in 10 of the member countries is currently extremely low.

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

Tarkistus 574
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista.
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Or. de

Perustelu

Vapautus tiettyjä tupakkatuotteita koskevista kielloista kuuluu 6 artiklan soveltamisalaan. 
Siksi näiden vapautusten mahdollisen peruutuksen olisi säilyttävä molempien lainsäätäjien 
toimivallan keskeisenä osana tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa.

Tarkistus 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista.

Or. it

Perustelu

Direktiivin olennaisten näkökohtien vuoksi on syytä suosia tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 576
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
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antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

kielloista.

Or. en

Perustelu

Komissio voisi muuttaa direktiiviä yksipuolisesti ja olennaisesti, jos sille siirrettäisiin tältä 
osin valta antaa delegoituja säädöksiä. Ainesosien sääntelyyn olisi sen vuoksi sovellettava 
yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 577
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista.

Or. en

Perustelu

Koska 6 artiklan 10 kohta sisältää direktiivin olennaisia osia, se ei sisälly delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 578
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta



AM\935758FI.doc 51/62 PE510.715v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka, vesipiipputupakka ja 
savuttomat tupakkatuotteet vapautetaan 1 
ja 5 kohdassa säädetyistä kielloista. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten antamien 
tietojen perusteella.

Or. fr

Perustelu

Nuorten runsaaseen vesipiipputupakan, kuten shishan, käyttöön on kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota terveydellisestä näkökulmasta. Sen vuoksi on tärkeää, että ainesosia 
koskevien tietojen antamista käsittelevän 6 artiklan ja terveysvaroituksia käsittelevän 
10 artiklan säännöksiä sovelletaan myös näihin tuotteisiin.

Tarkistus 579
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Samoin vapautetaan 
nenänuuskatuotteet. Siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 22 
artiklan mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

Or. de
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Tarkistus 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka, vesipiipputupakka ja 
savuttomat tupakkatuotteet vapautetaan 1 
ja 5 kohdassa säädetyistä kielloista. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

Or. ro

Tarkistus 581
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

10. Muita tupakkatuotteita kuin 
savukkeita, kääretupakkaa ja savuttomia 
tupakkatuotteita ei vapauteta 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. el

Perustelu

Tällä direktiivillä suojellaan tasapuolisesti kaikkia tupakkatuotteiden kuluttajia.
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Tarkistus 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka, vesipiipputupakka ja 
savuttomat tupakkatuotteet vapautetaan 
1 ja 5 kohdassa säädetyistä kielloista. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

Or. it

Perustelu

Eurobarometri-tutkimuksen mukaan nuoret ja opiskelijat ilmoittavat useammin käyttävänsä 
vesipiippuja kuin muut ryhmät.

Tarkistus 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Saadakseen ainesosan merkityksi 
liitteeseen -I valmistajien ja tuojien on 
tehtävä hakemus komissiolle. 
Hakemukseen on liitettävä seuraavat 
tiedot:
a) hakijan nimi tai toiminimi ja 
vakituinen osoite;
b) ainesosan kemiallinen nimi;
c) aineosan tehtävä ja yhdessä 
savukkeessa käytettävä enimmäismäärä; 
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sekä
d) tieteellisiin tietoihin perustuva selkeä 
näyttö siitä, että ainesosaa ei koske 
mikään tässä artiklassa luetelluista 
hylkäämisperusteista.
Komissio voi pyytää asianomaista 
tiedekomiteaa määrittämään, koskeeko 
jokin tässä artiklassa luetelluista 
hylkäämisperusteista itse ainesosaa tai 
sen tiettyä pitoisuutta. Komissio tekee 
päätöksen 1 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti viimeistään vuoden 
kuluttua hakemuksen vastaanottamista.

Or. en

Perustelu

On säädettävä ainesosien positiiviluettelon laatimiseen käytettävästä menettelystä.

Tarkistus 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Suussa käytettäväksi tarkoitettu 
tupakka (nuuska) vapautetaan tämän 
direktiivin 6 artiklan määräyksistä.

Or. sv

Perustelu

Nuuskan myyntiä EU:ssa koskevan yleisen kiellon vuoksi ei tunneta rajat ylittävää 
kiinnostusta säännellä nuuskan sisältöä EU:ssa. Sitä on sen sijaan säänneltävä kansallisesti 
siinä jäsenvaltiossa (Ruotsi), jossa myynti on sallittu. Komission direktiiviehdotus on 
riittämätön esimerkiksi terveydelle haitallisten lisäaineiden sääntelyn kohdalla. Terveydelle 
mahdollisesti haitalliset aineet jätetään täysin huomiotta, kun taas tavallisia maku- ja 
aromiaineita säännellään ankarasti.

Tarkistus 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Perustetaan tuotantoalueilla 
tupakanviljelijöiden tukirahasto, joka 
korvaa viljelijöille direktiivin 
täytäntöönpanosta aiheutuneet tappiot. 
Rahaston varat on tarkoitettu 
raakatupakan tarpeen vähentymisen 
koettelemille viljelijöille sekä 
tupakanviljelystä luopumaan ja 
tuotantosuunnan muuttamiseen 
halukkaille.

Or. pl

Perustelu

Direktiivin säännösten täytäntöönpanon johdosta raakatupakan tarve vähenee EU:ssa ja se 
saatetaan korvata kolmansista maista peräisin olevalla raaka-aineella, mikä vähentää 
viljelijöiden tuloja ja kasvattaa työttömyyttä. Tämän johdosta on perustettava 
tupakanviljelijöiden tukirahasto, joka on tarkoitettu raakatupakan tarpeen vähentymisen 
koettelemille viljelijöille sekä tupakanviljelystä luopumaan ja tuotantosuunnan muuttamiseen 
halukkaille.

Tarkistus 586
Marit Paulsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitus sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai kielillä, jossa tuote 
on saatettu markkinoille.

1. Lukuun ottamatta 15 artiklassa 
tarkoitettuja tuotteita kussakin 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitus sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai kielillä, jossa tuote 
on saatettu markkinoille.

Or. en
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Tarkistus 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitus sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai kielillä, jossa tuote 
on saatettu markkinoille.

1. Kussakin tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä, lukuun 
ottamatta vähittäismyynnissä käytettävää 
läpinäkyvää sellofaania, on oltava 
terveysvaroitus sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä tai kielillä, jossa tuote on saatettu 
markkinoille.

Or. es

Perustelu

Tämä seikka otetaan huomioon jo nykyisessä direktiivissä. Lisäksi pakkauksessa olevat 
terveysvaroitukset näkyvät läpinäkyvän sellofaanin läpi.

Tarkistus 588
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Terveysvaroitusten on peitettävä 
kokonaan niille varattu pinta, eikä niitä saa 
kommentoida, muuttaa tai esittää 
viittauksenomaisesti.

2. Terveysvaroitusten on peitettävä 
kokonaan niille varattu pinta.

Or. nl

Tarkistus 589
Daniël van der Stoep



AM\935758FI.doc 57/62 PE510.715v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava 
pysyvästi niin, että niitä ei voi irrottaa, 
eivätkä esimerkiksi veromerkit, 
hintalaput, paikannus- ja 
jäljitysmerkinnät tai turvaominaisuudet 
taikka mikään kääre, rasia, päällys, 
laatikko tai muu seikka taikka 
vähittäismyyntipakkauksen avaaminen 
peitä näitä merkintöjä tai häiritse niiden 
lukemista.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 590
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava
pysyvästi niin, että niitä ei voi irrottaa, 
eivätkä esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on asetettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka peitä 
näitä merkintöjä tai häiritse niiden 
lukemista.

Or. cs

Tarkistus 591
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

Or. de

Tarkistus 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput,
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, paikannus- ja 
jäljitysmerkinnät tai turvaominaisuudet 
taikka mikään kääre, rasia, päällys, 
laatikko tai muu seikka taikka 
vähittäismyyntipakkauksen avaaminen 
peitä näitä merkintöjä tai häiritse niiden 
lukemista.

Or. en

Tarkistus 593
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta



AM\935758FI.doc 59/62 PE510.715v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Samat 
turvallisuusvaatimukset ovat peruste 
direktiivin 2001/37/EY säännösten 
säilyttämiseen, sillä niiden perusteella 
merkinnät voidaan kiinnittää 
sikarilaatikoihin tarroin.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on palauttaa vuonna 2001 annetun direktiivin säännös 
selkeistä markkinasegmenttikohtaisiin kustannuksiin liittyvistä syistä.

Tarkistus 594
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään 
läpinäkymätön kääre, rasia, päällys, 
laatikko tai muu seikka taikka 
vähittäismyyntipakkauksen avaaminen 
peitä näitä merkintöjä tai häiritse niiden 
lukemista.
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Or. de

Perustelu

Varoituksen merkitseminen läpinäkyvään pakkaukseen tuntuu tehottomalta, koska varoitukset 
voidaan nähdä ongelmitta läpinäkyvän suojakääreen läpi.

Tarkistus 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Muissa 
tupakkatuotteissa, lukuun ottamatta 
savukkeita, kääretupakkaa ja savuttomia 
tupakkatuotteita, terveysvaroitukset 
saadaan merkitä tarrojen avulla, jos 
tarrat eivät ole poistettavissa.

Or. de

Perustelu

Pakkausten moninaisuuden ja pienissä sarjoissa tapahtuvan valmistuksen vuoksi varoitukset, 
jotka voidaan merkitä tarrojen avulla, ovat sikarien valmistajien kannalta tärkeitä. Myös 
direktiivissä 2001/37/EY säädetään tästä poikkeuksesta.

Tarkistus 596
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

Suppealevikkisten tuotteiden osalta 
kyseiset terveysvaroitukset voidaan 
kiinnittää pakkauksiin tarroilla, 
edellyttäen että tämä tehdään tuotteen 
alkuperäpaikassa ja ettei tarroja voida 
poistaa rikkomatta pakkausta.

Or. es

Tarkistus 597
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ainoastaan sellaisten pakkausten 
tapauksessa, joissa yhdistelmävaroitusten 
painaminen on hankalaa tai mahdotonta 
käytettävän materiaalin vuoksi, 
varoituksen, etenkin kuvalla varustetun 
varoituksen, selkeys ja näkyvyys 
varmistetaan pakkaukseen kiinnitettävillä 
tarroilla, edellyttäen että niiden 
irrottaminen on mahdotonta.

Or. es

Perustelu

On tärkeää varmistaa varoitusten selkeä näkyvyys sellaisissa metallista tai puusta tehdyissä 
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pakkauksissa, joihin varoitusta ei voida painaa.


