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Tarkistus 598
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkauksen tai 
myyntipäällyksen suurimmalla pinnalla
olevat terveysvaroitukset ovat täysin 
näkyvissä, myös niin, että mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka ei 
peitä osittain tai kokonaan näitä merkintöjä 
tai häiritse niiden lukemista, kun 
tupakkatuotteet saatetaan markkinoille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkauksen tai 
myyntipäällyksen pääasiallisella 
nähtävissä olevalla kentällä olevat 
terveysvaroitukset ovat täysin näkyvissä, 
myös niin, että mikään kääre, rasia, 
päällys, laatikko tai muu seikka ei peitä 
osittain tai kokonaan näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista, kun 
tupakkatuotteet saatetaan markkinoille.

Or. de

Tarkistus 599
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkauksen tai 
myyntipäällyksen suurimmalla pinnalla 
olevat terveysvaroitukset ovat täysin 
näkyvissä, myös niin, että mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka ei
peitä osittain tai kokonaan näitä 
merkintöjä tai häiritse niiden lukemista, 
kun tupakkatuotteet saatetaan 
markkinoille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkauksen tai 
myyntipäällyksen suurimmalla pinnalla 
olevat terveysvaroitukset ja 
terveysvaikutukset ovat täysin näkyvissä, 
ja hyväksyttävä tarvittavat säännöt, joilla 
estetään sellaisten kääreiden, rasioiden, 
päällysten, laatikkojen tai muiden 
seikkojen markkinoille saattaminen, jotka 
peittävät osittain tai kokonaan 
terveysvaroitukset tai häiritsevät niiden 
lukemista.

Or. en
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Tarkistus 600
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Terveysvaroitukset eivät saa millään 
tavalla peittää vähittäismyyntipakkausten 
veromerkkejä, hintalappuja, paikannus- ja 
jäljitysmerkintöjä tai turvaominaisuuksia 
tai häiritä niiden lukemista.

5. Terveysvaroitukset eivät saa millään 
tavalla peittää vähittäismyyntipakkausten 
veromerkkejä, jotka kiinnitetään 
tupakkatuotteiden myyntipäällyksen 
suuaukon kohdalle, hintalappuja, 
paikannus- ja jäljitysmerkintöjä tai 
turvaominaisuuksia tai häiritä niiden 
lukemista.

Or. el

Perustelu

Veromerkki olisi kiinnitettävä tupakkatuotteiden myyntipäällyksen suuaukon kohdalle, jolloin 
merkki repeytyy pakkausta avattaessa. Tällä tavalla rajoitetaan veromerkkien käyttöä 
uudelleen ja laitonta kauppaa.

Tarkistus 601
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Brice Hortefeux

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa suurentaa 
terveysvaroitusten kokoa, myöskään niin, 
että ne ottavat käyttöön velvoitteen 
ympäröidä terveysvaroitukset kehyksellä. 
Terveysvaroitusten tosiasiallinen koko on 
laskettava suhteessa siihen pintaan, jolle ne 
asetetaan, ennen 
vähittäismyyntipakkauksen avaamista.

6. Jäsenvaltiot voivat suurentaa 
terveysvaroitusten kokoa, myös niin, että 
ne ottavat käyttöön velvoitteen ympäröidä 
terveysvaroitukset kehyksellä. 
Terveysvaroitusten tosiasiallinen koko on 
laskettava suhteessa siihen pintaan, jolle ne 
asetetaan, ennen 
vähittäismyyntipakkauksen avaamista.

Or. fr



AM\935759FI.doc 5/61 PE510.716v01-00

FI

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus valita sellaiset ehkäisevät toimenpiteet, jotka 
soveltuvat parhaiten kyseisen maan alueelle ja jotka ovat johdonmukaisia muun kansallisella 
tasolla toteutettavan politiikan kanssa.

Tarkistus 602
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vähittäismyyntipakkausten ja 
mahdollisten myyntipäällysten, jotka on 
suunnattu kuluttajille unionissa, kuvissa 
on noudatettava tämän luvun säännöksiä.

Poistetaan.

Or. el

Perustelu

Kuvien käyttöönoton pitäisi pysyä edelleen jäsenvaltioiden harkintavallan piirissä.

Tarkistus 603
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Vähittäismyyntipakkauksissa tai 
myyntipäällyksissä ei saa olla kuponkeja, 
joilla tarjotaan alennuksia, ilmaista 
jakelua, kaksi yhden hinnalla -tarjouksia 
tai vastaavia tarjouksia minkäänlaisista 
tupakkatuotteista, jotka sisältyvät tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. es
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Tarkistus 604
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa 
koskevat tekstivaroitukset
1.
Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava yleisvaroitus:
Tupakointi tappaa – lopeta nyt.
2.
Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava tiedotusviesti:
Tupakansavussa on yli 70 tunnetusti 
syöpää aiheuttavaa ainetta.
3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
22 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä
(a) 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
terveysvaroitusten sanamuodon 
mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden 
kehityksen mukaisesti;
(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
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terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. nl

Tarkistus 605
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava tiedotusviesti:

Edellä 4 artiklan mukaisesti mitattavat 
savukkeista poltettaessa syntyvän tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin määrät on 
painettava savukepakkausten kylkeen sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai 
virallisilla kielillä, jossa tuote saatetaan 
markkinoille, siten, että merkintä kattaa 
kyseisestä pinnasta vähintään 
10 prosenttia. Osuuden on oltava 
12 prosenttia niissä jäsenvaltioissa, joissa 
on kaksi virallista kieltä, ja 15 prosenttia 
niissä jäsenvaltioissa, joissa virallisia 
kieliä on kolme.

Or. en

Perustelu

Lisäksi ehdotetaan, että tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäismääriä koskevat 
pakkausmerkintäsäännöt pidetään voimassa.

Tarkistus 606
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tupakansavussa on yli 70 tunnetusti Poistetaan.
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syöpää aiheuttavaa ainetta.

Or. en

Perustelu

Lisäksi ehdotetaan, että tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäismääriä koskevat 
pakkausmerkintäsäännöt pidetään voimassa.

Tarkistus 607
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tupakansavussa on yli 70 tunnetusti
syöpää aiheuttavaa ainetta.

Tupakansavussa on yli 70 syöpää 
aiheuttavaa ainetta.

Or. es

Tarkistus 608
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin.

Or. en
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Tarkistus 609
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pakkauksen suunnittelua ei pitäisi täsmentää. Pakkauksen kokorajoitukset voivat edistää 
laitonta kauppaa ja rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuutta sekä kilpailua. Samalla 
vaikeutetaan teollis- ja tekijänoikeuksia. ii) Kääretupakkapakkauksessa olisi oltava 
tiedotusviesti (ks. 8 artiklan 2 kohta) mutta ei yleisvaroitusta, josta ei säädetäkään 8 artiklan 
3 kohdassa.

Tarkistus 610
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 

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

vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava yhteensä 50 prosenttia siitä 
pinnasta, jolle ne painetaan.

Or. de

Perustelu

”Pääasiallinen nähtävissä oleva kenttä” määritellään asetuksessa elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille. Asetuksen mukaan määriteltynä se vastaa tähän 
direktiiviehdotukseen liittyviä komission tarkoituksia.

Tarkistus 611
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin 
mustalla lihavoidulla Helvetica-
kirjasimella valkoiselle tai värilliselle 
taustalle. Kääretupakassa tiedotusviesti on 
painettava sille pinnalle, joka tulee 
näkyviin, kun vähittäismyyntipakkaus 
avataan. Sekä yleisvaroituksen että 
tiedotusviestin on katettava 50 prosenttia 
siitä pinnasta, jolle ne painetaan.

Or. it

Tarkistus 612
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin siten, 
että ne kattavat suurimman osan pinta-
alasta hyvin näkyvällä tavalla.
Kääretupakassa tiedotusviesti on painettava 
sille pinnalle, joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. pt

Tarkistus 613
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 614
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. cs

Tarkistus 615
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 

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

Or. en
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Perustelu

Missään ei ole esitetty näyttöä siitä, että pakkausten vähimmäiskoko (jonka terveysvaroitusten 
vähimmäiskoko määrittää) edistäisi kansanterveystavoitteen saavuttamista. Pakkauskoon 
rajoituksilla kavennetaan kuluttajien valinnanmahdollisuutta, vaikeutetaan kilpailua sekä 
palvelualojen liiketoimintaa ja heikennetään valmistajien teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tarkistus 616
José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 617
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 

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

yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. it

Perustelu

Pakkauksen standardointi ottamalla käyttöön terveysvaroitusten korkeutta ja leveyttä 
koskevat vähimmäismitat saattaisi uhata markkina-arvoa ja WTO:n sopimuksilla suojattuja 
toimia sekä lisätä laittoman kaupan riskiä, eikä siitä olisi mitään hyötyä kuluttajien 
terveydelle.

Tarkistus 618
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Terveysvaroitusten vähimmäiskoko edellyttää myös pakkauksen vähimmäiskokoa, mikä 
yhdessä muun yhtenäistämisen kanssa aiheuttaisi hintakilpailua, jolla on odottamattomia 
vaikutuksia koko toimitusketjuun, myös tupakanviljelijöihin. Lisäksi Rand Europe 
-tutkimuslaitos sai vain hyvin vaihtelevaa näyttöä tämän toimenpiteen vaikutuksista, koska 
suurempien pakkauskokojen on osoitettu lisäävän tupakan kulutusta.
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Tarkistus 619
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Ehdotettuja mittoja ei voida soveltaa kaikkiin pakkaustyyppeihin. Jos niitä sovellettaisiin, 
tämä johtaisi pakkauksien koon, muodon ja ulkoasun yhdenmukaisuuteen, jolloin tällaisia 
mittoja ei voida soveltaa kaikkiin pakkaustyyppeihin. Tämän johdosta kansanterveyttä 
suojellaan, mutta tietyntyyppiset pakkaukset joudutaan poistamaan ja kilpailua vääristetään 
huomattavasti.

Tarkistus 620
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 

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

yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan. Muun poltettavaksi 
tarkoitetun tupakan kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkausten sivuihin. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava vähintään 50 prosenttia siitä 
pinnasta, jolle ne painetaan.

Or. en

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 621
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan. Muun poltettavaksi 
tarkoitetun tupakan kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkausten sivuihin. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.
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Or. en

Perustelu

Pakkausta koskeviin toimenpiteisiin ei saa luoda porsaanreikiä. Vaikka nuoret käyttävät 
enimmäkseen savukkeita ja kääretupakkaa, he käyttävät myös muita tupakkatuotteita.

Tarkistus 622
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 623
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
22 artiklan mukaisesti delegoituja 

Poistetaan.
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säädöksiä
(a) 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
terveysvaroitusten sanamuodon 
mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden 
kehityksen mukaisesti;
(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. en

Perustelu

Kaikki tämän direktiivin päätökset ovat erittäin poliittisia päätöksiä. Kaikki muutokset on 
tehtävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 624
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
terveysvaroitusten sanamuodon 
mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden 
kehityksen mukaisesti;
(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 625
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
terveysvaroitusten sanamuodon 
mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden 
kehityksen mukaisesti;
(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. de

Tarkistus 626
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
terveysvaroitusten sanamuodon 
mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden 
kehityksen mukaisesti;
(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
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mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. de

Tarkistus 627
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
terveysvaroitusten sanamuodon 
mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden 
kehityksen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolle ei pidä siirtää valtaa antaa terveysvaroituksiin liittyviä delegoituja säädöksiä. 
Näiden kohtien sisällöstä on säädettävä itse direktiivissä.

Tarkistus 628
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 629
Sergej Kozlík
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 630
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 631
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä on keskeinen säädöksen osa, joten sen osalta komissiolle ei pitäisi siirtää valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 632
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolle ei pidä siirtää valtaa antaa terveysvaroituksiin liittyviä delegoituja säädöksiä. 
Näiden kohtien sisällöstä on säädettävä itse direktiivissä.

Tarkistus 633
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Direktiivin olennaisten näkökohtien vuoksi on syytä suosia tavallista lainsäätämisjärjestystä.



AM\935759FI.doc 23/61 PE510.716v01-00

FI

Tarkistus 634
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten ulkoasun ja suunnittelun 
määrittämiseksi, mukaan luettuna 
kirjasinmuoto ja taustaväri, ottamalla 
huomioon kunkin jäsenvaltion kielelliset 
vaatimukset.

Or. it

Tarkistus 635
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa 
koskevat yhdistetyt terveysvaroitukset

Poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa 
koskevat terveysvaroitukset

Or. nl

Tarkistus 636
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa 
koskevat yhdistetyt terveysvaroitukset

Poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa 
koskevat yhdistetyt terveysvaroitukset ja 
ennaltaehkäisevät kampanjat
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Or. it

Tarkistus 637
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitukset. 
Terveysvaroitusten on oltava 
seuraavanlaisia:

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä annetaan jäsenvaltioille harkintavaltaa yhdistettyjen 
terveysvaroitusten käytössä. Näin otetaan huomioon kansalliset eroavaisuudet, ja tämä olisi 
pidettävä voimassa.

Tarkistus 638
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitukset. 
Terveysvaroitusten on oltava 
seuraavanlaisia:

Or. de

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön yhdistettyjä 
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varoituksia kansallisten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 639
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitukset. 
Terveysvaroitusten on oltava 
seuraavanlaisia:

Or. nl

Tarkistus 640
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitukset.

Or. de

Tarkistus 641
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On syytä tarkentaa, että terveysvaroituksen on koostuttava sekä kuvasta että lyhyestä 
tekstivaroituksesta.

Tarkistus 642
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 643
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

(a) niissä on oltava tekstivaroitus;
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Or. en

Tarkistus 644
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus;

Or. en

Tarkistus 645
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus;

Or. de

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön yhdistettyjä 
varoituksia kansallisten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 646
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta



PE510.716v01-00 28/61 AM\935759FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus;

Or. de

Tarkistus 647
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja halutessa vastaava 
värivalokuva, joka on täsmennetty 
kuvakirjastossa;

Or. cs

Tarkistus 648
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla − 1 kohta − a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

(a) niissä on oltava joko liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus tai tekstivaroitus ja vastaava 
värivalokuva, joka on täsmennetty 
kuvakirjastossa;

Or. el

Perustelu

Värivalokuvien käyttöönoton pitäisi pysyä edelleen jäsenvaltioiden harkintavallan piirissä.
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Tarkistus 649
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
yhdistetyt terveysvaroitukset sisältävät 
tekstivaroituksen ja värivalokuvan, joka 
on täsmennetty kuvakirjastossa;

Or. en

Tarkistus 650
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) Jäsenvaltiot voivat pyytää 
yhdistettyjä varoituksia, joissa on 
liitteessä I lueteltu tekstivaroitus ja 
vastaava värivalokuva, joka on 
täsmennetty kuvakirjastossa.

Or. de

Tarkistus 651
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;
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Or. en

Tarkistus 652
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ulkopinnasta 
ja 40 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. cs

Tarkistus 653
Timothy Kirkhope

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on edelleen katettava 
30 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
etupuolen ja 40 prosenttia takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 654
Godfrey Bloom

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

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

(c) niiden on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 655
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 30 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. nl

Tarkistus 656
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 40 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. de

Tarkistus 657
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 40 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 658
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 40 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ja 
30 prosenttia takapuolen ulkopinnasta;

Or. en

Perustelu

Terveysvaroitusten koon osalta ehdotetaan komission direktiivin 2003/641/EY asiaa 
koskevien säännösten voimassapitämistä. Varoitusten kokoa ei ole syytä kasvattaa 
75 prosenttiin, kun otetaan huomioon siitä aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevat säännöt 
(40 prosenttia etupuolen ja 30 prosenttia takapuolen ulkopinnasta) muodostavat toistaiseksi 
riittävän oikeudellisen kehyksen, eikä muutoksia tarvita.

Tarkistus 659
Sergej Kozlík

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

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

(c) niiden on katettava 40 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ulkopinnasta
ja 50 prosenttia takapuolen ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 660
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etuosan ulkopinnasta 
enintään 43 prosenttia ja takapuolen
ulkopinnasta enintään 62 prosenttia;

Or. de

Perustelu

Belgialla on nykyään tiukimmat säännökset (katetun alan on oltava etupuolella 43 prosenttia
ja takapuolella 62 prosenttia). Jos varoitustekstille varattaisiin sitäkin suurempi pinta-ala, 
loukattaisiin selvästi tavaramerkkioikeuksia. Eräässä Eurobarometri-tutkimuksessa 
82 prosenttia vastaajista ilmoitti, etteivät varoitukset vaikuta heidän tupakointipäätökseensä.

Tarkistus 661
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
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ulkopinnasta; ulkopinnasta; kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksien etu- tai 
takapuolen ulkopinnassa, joka on 
suurempi kuin 75 cm2, kunkin tässä 
artiklassa tarkoitetun varoituksen on 
kuitenkin katettava vähintään 26,25 cm2

pinta-alasta;

Or. en

Perustelu

Pakkauksen ulkopinnassa on oltava tilaa terveysvaroituksille, viivakoodeille, veromerkeille, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnöille sekä mahdollisesti muille kansallisille merkinnöille. Jos 
terveysvaroitukset kattavat 75 prosenttia koko pinta-alasta, ei muille merkinnöille välttämättä 
jää tarpeeksi tilaa.

Tarkistus 662
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen suositusten mukainen 
oikeasuhteinen koko.

Tarkistus 663
Marian-Jean Marinescu

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

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

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

Or. en

Tarkistus 664
José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 665
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 666
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 667
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen suositusten mukaisesti varoituksen 
on katettava vähintään 50 prosenttia pakkauksen suurimmasta pinnasta ja on kiinnitettävä 
huomiota pakkauksen mittasuhteisiin.

Tarkistus 668
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 

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

myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. fr

Perustelu

Terveysvaroitukset ovat yksi esimerkki niistä ehkäisevistä toimenpiteistä, joita on toteutettu 
vapaaehtoisesti joissakin jäsenvaltioissa, ja sen tarkoituksena on tiedottaa kuluttajille 
tupakan käytön riskeistä. Jotta voidaan tehostaa tupakoinnin torjuntaa, olisi tärkeää määrätä 
tämä toimenpide vastedes pakolliseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Vaikka direktiivissä 
2001/37/EY ehdotetaan, että terveysvaroitusten olisi katettava 30–40 prosenttia pakkauksen 
ulkopinnasta, olisi 50 prosenttia asianmukaisempi osuus, kun otetaan huomioon tämän 
toimenpiteen vaikuttavuus.

Tarkistus 669
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 670
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;
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Or. it

Tarkistus 671
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla − 1 kohta − c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Terveysvaroitusten suurennettu koko ei saa ylittää 50 prosenttia tupakkatuotteiden 
pakkauksen pinnan koosta.

Tarkistus 672
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Varoitusten koon suurentamiselle 75 prosenttiin ei ole perusteita, eikä ole todennäköistä, että 
siten voitaisiin vähentää tai ehkäistä tupakointia. Toimenpiteellä rajoitetaan merkittävästi 
teollis- ja tekijänoikeuksia, koska sillä rajataan liikaa tuotemerkille varattua tilaa sekä 
rajoitetaan kilpailu pelkkään hintaperusteiseen kilpailuun ja vaarannetaan siten lailliset 
markkinat, ilman että siitä olisi terveyden kannalta mitään hyötyä.
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Tarkistus 673
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Ei ole tieteellisiä perusteita sille, että kattamalla 75 prosenttia pakkauksen ulkopinnasta 
saavutetaan halutut tulokset, muun muassa rajoitetaan tuotteiden saantia nuorten 
keskuudessa. Lisäksi tämä vaarantaa alan valmistajien oikeuden käyttää tuotemerkkiään.

Tarkistus 674
Kristian Vigenin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 50 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ulkopinnasta 
ja 75 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. bg

Tarkistus 675
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 65 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. de

Perustelu

Belgiassa varoitukset kattavat jo nykyään 65 prosenttia savukepakkausten pinta-alasta, koska 
ne on merkittävä kaikilla kolmella virallisella kielellä. Yhdistettyjen terveysvaroitusten olisi 
näin ollen katettava 65 prosenttia pakkauksen etu- ja takapuolesta koko EU:n alueella.

Tarkistus 676
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on yhdessä viivakoodien, 
veromerkkien, paikannus- ja 
jäljitysmerkintöjen sekä muiden 
olennaisten merkintöjen kanssa katettava 
75 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen etu- ja 
takapuolen ulkopinnasta;

Or. en

Perustelu

Tupakkatuotteissa on useita olennaisia merkintöjä, mukaan lukien terveysvaroitukset, ja 
kaikkien merkintöjen olisi yhdessä katettava 75 prosenttia pakkauksen ulkopinnasta.

Tarkistus 677
Glenis Willmott, Christel Schaldemose, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa 
Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 80 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Perustelu

Terveysvaroitukset ovat tärkeitä, koska niillä lisätään tietoisuutta tupakan kielteisistä 
terveysvaikutuksista ja estetään nuoria aloittamasta tupakkatuotteiden käyttöä. Sen vuoksi 
terveysvaroitusten kokoa olisi kasvatettava.

Tarkistus 678
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 80 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Perustelu

Suurilla kuvavaroituksilla välitetään muita keinoja tehokkaammin tietoa tupakanpolton 
terveysriskeistä. Vain Thaimaassa, Australiassa, Uruguayssa, Sri Lankassa ja Uudessa-
Seelannissa on käytössä 80–85 prosentin kokoiset kuvavaroitukset.

Tarkistus 679
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) niissä on esitettävä sama tekstivaroitus 
ja vastaava värivalokuva 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
molemmilla puolilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 680
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) niissä on esitettävä sama tekstivaroitus 
ja vastaava värivalokuva 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
molemmilla puolilla;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 681
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) niissä on esitettävä sama tekstivaroitus 
ja vastaava värivalokuva
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen molemmilla puolilla;

(d) niissä on esitettävä sama tekstivaroitus 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen molemmilla puolilla;

Or. de
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Tarkistus 682
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) niissä on esitettävä sama tekstivaroitus 
ja vastaava värivalokuva 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen molemmilla puolilla;

(d) niissä on esitettävä sama tekstivaroitus 
ja halutessa vastaava värivalokuva 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen molemmilla puolilla; 

Or. cs

Tarkistus 683
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 684
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alareunaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;
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Or. cs

Tarkistus 685
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 686
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön mukaista varoitusten sijoittamista ei ole syytä muuttaa.

Tarkistus 687
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on välttää terveysvaroituksen rikkoutuminen pakkausta avattaessa, jolloin 
varoitus ei palvele tarkoitustaan.

Tarkistus 688
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Terveysvaroitusten sijoittaminen pakkauksen yläkulmaan olisi ristiriidassa tämän direktiivin 
7 artiklan 3 kohdan veromerkkiin liittyvän määräyksen kanssa. Veromerkki on tuotteen 
suojelemiseksi sijoitettava pakkauksen yläkulmaan avattaessa repäistäväksi, ja se peittäisi 
mainitut varoitukset.

Tarkistus 689
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 690
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Terveysvaroitusten koon osalta ehdotetaan komission direktiivin 2003/641/EY asiaa 
koskevien säännösten voimassapitämistä. Varoitusten kokoa ei ole syytä kasvattaa 
75 prosenttiin, kun otetaan huomioon siitä aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevat säännöt 
(40 prosenttia etupuolen ja 30 prosenttia takapuolen ulkopinnasta) muodostavat toistaiseksi 
riittävän oikeudellisen kehyksen, eikä muutoksia tarvita.

Tarkistus 691
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen kulmaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

Or. en

Tarkistus 692
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Pakkauksissa olevat terveysvaroitukset ovat yksi esimerkki niistä ehkäisevistä toimenpiteistä, 
joita on toteutettu vapaaehtoisesti joissakin jäsenvaltioissa, ja niiden tarkoituksena on 
tiedottaa kuluttajille tupakan käytön riskeistä. On kuitenkin tärkeää antaa kuluttajan itse 
päättää, mitä tuotteita hän ostaa, täysin tietoisena kyseisen tuotteen käyttöön liittyvistä 
vaaroista.

Tarkistus 693
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alakulmaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;
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Or. en

Tarkistus 694
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) ne on sijoitettava sopivimpaan 
paikkaan käytettävän kielen lukusuunnan 
sekä vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
lukusuunnan ja käsittelyn kannalta, niin 
että terveysvaroituksen luettavuus ja 
näkyvyys voidaan taata, ja ne on myös 
sijoitettava samansuuntaisesti kuin muut 
pakkauksessa olevat tiedot;

Or. es

Tarkistus 695
Kristian Vigenin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. bg

Tarkistus 696
Milan Cabrnoch
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) ne on sijoitettava kuhunkin 
vähittäismyyntipakkaukseen ja 
mahdolliseen myyntipäällykseen ja 
samansuuntaisesti kuin muut 
pakkauksessa olevat tiedot;

Or. cs

Tarkistus 697
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ne on esitettävä komission 3 kohdan 
nojalla täsmentämien muodon, ulkoasun, 
suunnittelun ja mittasuhteiden 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 698
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ne on esitettävä komission 3 kohdan 
nojalla täsmentämien muodon, ulkoasun, 
suunnittelun ja mittasuhteiden mukaisesti;

(f) ne on esitettävä komission 3 kohdan 
nojalla täsmentämien ulkoasun, 
suunnittelun ja mittasuhteiden mukaisesti;

Or. it

(Katso 9 artiklan 3 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 699
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 700
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. cs

Tarkistus 701
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Missään ei ole esitetty näyttöä siitä, että pakkausten vähimmäiskoko (jonka terveysvaroitusten 
vähimmäiskoko määrittää) edistäisi kansanterveystavoitteen saavuttamista tai estäisi lapsia 
aloittamasta tupakanpolttoa. Pakkauskoon rajoituksilla kavennetaan kuluttajien 
valinnanmahdollisuutta, vaikeutetaan kilpailua sekä palvelualojen liiketoimintaa ja 
heikennetään valmistajien teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tarkistus 702
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 703
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Ei ole näyttöä siitä, että (varoitusten kokoa koskevien vähimmäisvaatimusten mukaan 
määräytyvä) pakkauksen vähimmäiskoko tosiasiassa edistäisi kansanterveyttä tai ehkäisisi 
lasten tai nuorten tupakointia. Rajoittamalla pakkauskokoa rajoitetaan kuluttajien 
valinnanvapautta, estetään vapaata kilpailua ja heikennetään immateriaalioikeuksia.

Tarkistus 704
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 705
José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. pt

Tarkistus 706
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. pt

Tarkistus 707
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Perustelu

Savukepakkausten vähimmäismittasuhteilla ei saavuteta mitään. Komissiolle ei pitäisi siirtää 
valtaa antaa delegoituja säädöksiä päätöksistä, jotka koskevat terveysvaikutusten ulkoasua ja 
kokoa, vaan niiden olisi kuuluttava parlamentin toimivaltaan.

Tarkistus 708
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Terveysvaroitusten koon osalta ehdotetaan komission direktiivin 2003/641/EY asiaa 
koskevien säännösten voimassapitämistä. Varoitusten kokoa ei ole syytä kasvattaa 
75 prosenttiin, kun otetaan huomioon siitä aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevat säännöt 
(40 prosenttia etupuolen ja 30 prosenttia takapuolen ulkopinnasta) muodostavat toistaiseksi 
riittävän oikeudellisen kehyksen, eikä muutoksia tarvita.

Tarkistus 709
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Ehkäiseviin toimenpiteisiin kuuluu erityisesti pakkauksen päälle kirjoitettavat varoitukset, 
joiden tarkoituksena on tiedottaa kuluttajille tupakoinnin seurauksista. Tässä direktiivissä 
annetaan säännöksiä siitä, kuinka suuri osuus varoitusten olisi katettava pakkauksen 
pinnasta. Tämä auttaa täyttämään velvoitteen antaa kuluttajille selkeitä tietoja riippumatta 
tupakkapakkauksen koosta. Kulutustuotteen mittojen määrittäminen ei siis ole enää tarpeen 
kyseisen velvoitteen täyttämiseksi.

Tarkistus 710
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. pl

Perustelu

Yllä mainitut savukepakkausten koot estävät king size -savukkeita pidempien ohuiden 
savukkeiden pakkaamisen.

Tarkistus 711
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Pakkauksen standardointi ottamalla käyttöön terveysvaroitusten korkeutta ja leveyttä 
koskevat vähimmäismitat saattaisi uhata markkina-arvoa ja WTO:n sopimuksilla suojattuja 
toimia sekä lisätä laittoman kaupan riskiä, eikä siitä olisi mitään hyötyä kuluttajien 
terveydelle.

Tarkistus 712
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. it

Tarkistus 713
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. es
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Tarkistus 714
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla − 1 kohta − g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. el

Perustelu

Ehdotettuja mittoja ja myyntipäällyksen alan osuutta ei voida soveltaa kaikentyyppisiin 
pakkauksiin. Tämä johtaisi pakkauksien koon, muodon ja ulkoasun yhdenmukaisuuteen, 
jolloin tällaisia mittoja ei voida soveltaa kaikkiin pakkaustyyppeihin Tämän johdosta 
kansanterveyttä suojellaan, mutta tietyntyyppiset pakkaukset joudutaan poistamaan ja 
kilpailua vääristetään huomattavasti.

Tarkistus 715
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: enintään 32 mm;

Or. nl

Tarkistus 716
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähintään 46 mm;

Or. es

Perustelu

Ei ole puolueettomia tieteellisiä perusteita sille, että tällä toimenpiteellä pystytään 
vaikuttamaan halutulla tavalla nuorten tupakan käyttöön. Tässä kohdassa säädettävät mitat 
merkitsisivät pakkauksen standardoimista, mikä loukkaisi vapaata kilpailua.

Tarkistus 717
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähintään 50 mm;

Or. en

Tarkistus 718
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähintään 55 mm;

Or. de

Perustelu

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevan tarkistuksen mukaisesti. Sen mukaan 
yhdistetyt varoitukset kattavat 65 prosenttia etu- ja takapuolesta.

Tarkistus 719
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähintään 68 mm;

Or. en

Perustelu

Suurilla kuvavaroituksilla välitetään muita keinoja tehokkaammin tietoa tupakanpolton 
terveysriskeistä.

Tarkistus 720
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähimmäiskorkeus, jolla 
varmistetaan, että terveysvaroitus kattaa 
vähintään 75 prosenttia pakkauksen etu-
ja takapuolen ulkopinnasta 9 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

Or. pt

Perustelu

Terveysvaroitusten absoluuttisten vähimmäismittojen määritelmän ulkopuolelle jäävät 
pehmeät pakkaukset, joiden leveys on 53 mm ja joiden korkeus vaihtelee. Erityyppisiin 
pakkauksiin liittyvä ongelma voidaan ratkaista siten, että terveysvaroitus olisi leveydeltään 
koko pakkauksen levyinen ja korkeudeltaan vähintään sellainen, että varoitus kattaa 
75 prosenttia pakkauksen etu- ja takapuolen ulkopinnasta 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 721
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) leveys: vähintään 55 mm. ii) leveys: vähintään 42 mm.

Or. en

Perustelu

Pakkausten mittasuhteiden rajoittaminen tällä tavalla vaikuttaa valmistusalan työpaikkoihin 
koko toimitusketjussa. Se vaikuttaa myös kuluttajien valinnanmahdollisuuteen. Yhtenäiset 
pakkausrajoitukset edistävät laitonta kauppaa ja vähentävät innovaatiota ja kilpailua. 
Samalla vaikeutetaan teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tarkistus 722
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) leveys: vähintään 55 mm. ii) leveys: enintään 25 mm;

Or. nl

Tarkistus 723
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) leveys: vähintään 55 mm. ii) leveys: pakkauksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnan koko leveys.

Or. pt

Perustelu

Terveysvaroitusten absoluuttisten vähimmäismittojen määritelmän ulkopuolelle jäävät 
pehmeät pakkaukset, joiden leveys on 53 mm ja joiden korkeus vaihtelee. Erityyppisiin 
pakkauksiin liittyvä ongelma voidaan ratkaista siten, että terveysvaroitus olisi leveydeltään 
koko pakkauksen levyinen ja korkeudeltaan vähintään sellainen, että varoitus kattaa 
75 prosenttia pakkauksen etu- ja takapuolen ulkopinnasta 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti.
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