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Tarkistus 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Yksilöllisten tunnisteiden avulla on 
voitava määrittää

2. Yksilöllisten, turvallisten ja 
jäljentämättömien tunnisteiden avulla on 
voitava määrittää:

Or. pl

Perustelu

Tunnisteen tulisi olla turvallinen ja mahdoton jäljentää, mikä tarkoittaa, että se ei voi 
muodostua numeroista ja kirjaimista ilman lisävarmisteita, koska tällaisia 
turvaominaisuuksia on helppo kopioida.

Tarkistus 943
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuotteen nimi e) tuotteen kuvaus

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on mukauttaa 2 kohdan e alakohdan terminologia asianomaisessa 
WHO:n pöytäkirjassa käytetyn terminologian mukaiseksi.

Tarkistus 944
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) tarkoitetut vähittäismyyntimarkkinat Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 945
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 946
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Tällaisesta paikannuksesta ei ole toistaiseksi määrätty tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa, ja sen sisällyttäminen säädökseen 
saattaisi ajaa monet alan toimijat tilanteeseen, jossa ne eivät enää kykene toimimaan 
markkinoilla, jolloin kilpailu vaarantuisi.

Tarkistus 948
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta
2012/0366(COD)
14 artiklan 2 kohta g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti g) tarkoitettu kuljetusreitti, kuljetuspäivä, 
kuljetuksen määränpää, lähettäjä ja 
vastaanottaja

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että ehdotus direktiiviksi on tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman 
terveysjärjestön puitesopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan velvoitteiden mukainen.

Tarkistus 949
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti g) tarkoitettu kuljetusreitti, lähetyspäivä, 
määränpää, lähtöpaikka ja vastaanottaja

Or. fr

Tarkistus 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti g) käytetty kuljetusreitti valmistajalta 
ensimmäiselle asiakkaalle sekä käytetyt 
varastot

Or. es

Tarkistus 951
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tapauksen mukaan unioniin tuoja Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 952
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tapauksen mukaan unioniin tuoja Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) tapauksen mukaan unioniin tuoja Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tällaisesta paikannuksesta ei ole toistaiseksi määrätty tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa, ja sen sisällyttäminen säädökseen 
saattaisi ajaa monet alan toimijat tilanteeseen, jossa ne eivät enää kykene toimimaan 
markkinoilla, jolloin kilpailu vaarantuisi.

Tarkistus 954
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallinen kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiseen 
vähittäismyyntipaikkaan, mukaan 
luettuna kaikki käytetyt varastot

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallinen kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiseen 
vähittäismyyntipaikkaan, mukaan luettuna 
kaikki käytetyt varastot

i) kuljetusreitti valmistuslaitoksesta 
ensimmäiselle ostajalle, mukaan luettuna 
kaikki käytetyt varastot

Or. it
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Perustelu

Tällaisesta paikannuksesta ei ole toistaiseksi määrätty tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa, ja sen sisällyttäminen säädökseen 
saattaisi ajaa monet alan toimijat tilanteeseen, jossa ne eivät enää kykene toimimaan 
markkinoilla, jolloin kilpailu vaarantuisi.

Tarkistus 956
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallinen kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiseen 
vähittäismyyntipaikkaan, mukaan luettuna 
kaikki käytetyt varastot

i) tosiasiallinen kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiselle 
asiakkaalle, mukaan luettuna kaikki 
käytetyt varastot

Or. en

Perustelu

Kuljetusten paikantaminen ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti on hyvin vaikeaa ja 
käytännössä hankalaa. Siksi ehdotetaan, että kohdassa viitataan ensimmäiseen 
”asiakkaaseen”.

Tarkistus 957
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallinen kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiseen 
vähittäismyyntipaikkaan, mukaan luettuna 
kaikki käytetyt varastot

i) tosiasiallinen kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiselle 
asiakkaalle, mukaan luettuna kaikki 
käytetyt varastot

Or. es
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Tarkistus 958
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallinen kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiseen 
vähittäismyyntipaikkaan, mukaan luettuna 
kaikki käytetyt varastot

i) arvioitu kuljetusreitti 
valmistuslaitoksesta ensimmäiseen 
vähittäismyyntipaikkaan, mukaan luettuna 
kaikki käytetyt varastot

Or. el

Tarkistus 959
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
tunnistetiedot

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 960
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
tunnistetiedot

Poistetaan.

Or. el
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Tarkistus 961
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
tunnistetiedot

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiselle asiakkaalle) tunnistetiedot

Or. en

Perustelu

Kuljetusten paikantaminen ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti on hyvin vaikeaa ja 
käytännössä hankalaa. Siksi ehdotetaan, että kohdassa viitataan ensimmäiseen 
”asiakkaaseen”.

Tarkistus 962
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
tunnistetiedot

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen ostajaan) tunnistetiedot

Or. cs

Tarkistus 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen ostajaan) tunnistetiedot
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tunnistetiedot

Or. it

Perustelu

Tällaisesta paikannuksesta ei ole toistaiseksi määrätty tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa, ja sen sisällyttäminen säädökseen 
saattaisi ajaa monet alan toimijat tilanteeseen, jossa ne eivät enää kykene toimimaan 
markkinoilla, jolloin kilpailu vaarantuisi.

Tarkistus 964
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
tunnistetiedot

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiselle asiakkaalle) tunnistetiedot

Or. es

Tarkistus 965
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
laskutus-, tilausnumero- ja maksutiedot.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 966
Georgios Koumoutsakos
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
laskutus-, tilausnumero- ja maksutiedot.

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 967
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
laskutus-, tilausnumero- ja maksutiedot.

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiselle asiakkaalle) laskutus-, 
tilausnumero- ja maksutiedot.

Or. en

Perustelu

Vastaa edellisiä tarkistuksia.

Tarkistus 968
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
laskutus-, tilausnumero- ja maksutiedot.

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen ostajaan) laskutus-, 
tilausnumero- ja maksutiedot.

Or. cs



AM\935762FI.doc 13/59 PE510.719v01-00

FI

Tarkistus 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
laskutus-, tilausnumero- ja maksutiedot.

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen ostajaan) laskutus-, 
tilausnumero- ja maksutiedot.

Or. it

Perustelu

Tällaisesta paikannuksesta ei ole toistaiseksi määrätty tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa, ja sen sisällyttäminen säädökseen 
saattaisi ajaa monet alan toimijat tilanteeseen, jossa ne eivät enää kykene toimimaan 
markkinoilla, jolloin kilpailu vaarantuisi.

Tarkistus 970
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkausten yksilölliset 
tunnisteet liittyvät myyntipäällysteiden 
yksilöllisiin tunnisteisiin. 
Vähittäismyyntipakkausten ja 
myyntipäällysteiden välisiin yhteyksiin 
tehtävät muutokset on kirjattava 
jäljempänä 6 kohdassa tarkoitettuun 
tietokantaan.

Or. en

Tarkistus 971
Jutta Haug
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että unionin markkinoille 
suunnatut tai asetetut savuketuotteet 
valmistetaan niin monimutkaisella 
tavalla, että näin suojataan lopputuote 
väärentämistä vastaan.
Tällaisia turvaominaisuuksia ovat
a) savukepaperi
b) suodatinpaperi
c) vesileimat
c) rei’itys
d) syväpainatus
e) moniväripainatus.

Or. en

Tarkistus 972
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset ja 
myyntipäällykset haltuunsa, samoin kuin 
niiden myöhemmistä liikkeistä ja siitä, 
koska ne lopullisesti poistuvat niiden 
hallusta, ja siirtävät tiedot sähköisesti 
jäljempänä 6 kohdassa tarkoitettuun 
tiedontallennusjärjestelmään. Tämä 
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vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

velvoite voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kuten 2 a kohdassa on 
esitetty.

Or. en

Tarkistus 973
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien vähittäismyyntipakkausten 
siirroista valmistajan ja ensimmäisen 
ostajan välillä pidetään kirjaa, samoin 
kuin niiden myöhemmistä liikkeistä ja 
siitä, koska ne lopullisesti poistuvat niiden 
hallusta. Tämä velvoite voidaan täyttää 
pitämällä kirjaa kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista. 

Or. cs

Tarkistus 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
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osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset ja kuljetuksen 
aikaiset myyntipäällykset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

Or. en

Perustelu

Jotta teksti olisi tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumista koskevan sopimuspöytäkirjan 
mukainen, yksilöllisiä tunnisteita olisi oltava mahdollisissa kuljetuksen aikaisissa 
päällyksissä, kuten kartongeissa, laatikoissa ja kuormalavoissa.

Tarkistus 975
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä asiakasta –
pitävät kirjaa siitä, koska ne ovat saaneet 
kaikki vähittäismyyntipakkaukset 
haltuunsa, samoin kuin niiden 
myöhemmistä liikkeistä ja siitä, koska ne 
lopullisesti poistuvat niiden hallusta. Tämä 
velvoite voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
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vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

jäljitys on edelleen mahdollista.

Or. en

Perustelu

Vastaa aiempia samanlaisia tarkistuksia.

Tarkistus 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta ensimmäiseen ostajaan –
pitävät kirjaa siitä, koska ne ovat saaneet 
kaikki vähittäismyyntipakkaukset 
haltuunsa, samoin kuin niiden 
myöhemmistä liikkeistä ja siitä, koska ne 
lopullisesti poistuvat niiden hallusta. Tämä 
velvoite voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

Or. it

Perustelu

Tällaisista paikannuksen ja jäljityksen velvollisuuksista ei ole toistaiseksi määrätty 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa, 
jossa ne rajoitetaan koskemaan ensimmäistä toimijaa, ja näin ollen niiden soveltamisalan 
laajentaminen monimutkaistaisi menettelyjä entisestään.



PE510.719v01-00 18/59 AM\935762FI.doc

FI

Tarkistus 977
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä asiakasta –
pitävät kirjaa siitä, koska ne ovat saaneet 
kaikki vähittäismyyntipakkaukset 
haltuunsa. Tämä velvoite voidaan täyttää 
pitämällä kirjaa kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

Or. es

Tarkistus 978
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäljityksessä ja paikannuksessa 
käytettävän tekniikan on kuuluttava 
sellaisille talouden toimijoille, joilla ei ole 
mitään oikeudellisia tai kaupallisia siteitä 
tupakkateollisuuteen, ja näiden 
toimijoiden on suoritettava jäljitys ja 
paikantaminen.

Or. es
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Perustelu

On erittäin tärkeää pitää erillään valvottavien ja valvojien roolit.

Tarkistus 979
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet 
– käyttöön laitteet, joita tarvitaan 
ostettujen, myytyjen, varastoitujen, 
kuljetettujen tai muutoin käsiteltyjen 
tupakkatuotteiden kirjaamiseen. Laitteilla 
on pystyttävä lukemaan ja siirtämään 
tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 980
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
ensimmäisten ostajien käyttöön laitteet, 
joita tarvitaan ostettujen, myytyjen, 
varastoitujen, kuljetettujen tai muutoin 
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toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet 
– käyttöön laitteet, joita tarvitaan 
ostettujen, myytyjen, varastoitujen, 
kuljetettujen tai muutoin käsiteltyjen 
tupakkatuotteiden kirjaamiseen. Laitteilla 
on pystyttävä lukemaan ja siirtämään tiedot 
sähköisesti tiedontallennusjärjestelmään 6 
kohdan mukaisesti.

käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti. 

Or. cs

Tarkistus 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet –
käyttöön laitteet, joita tarvitaan ostettujen, 
myytyjen, varastoitujen, kuljetettujen tai 
muutoin käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet –
käyttöön jäsenvaltioiden määrittämät 
laitteet, joita tarvitaan ostettujen, myytyjen, 
varastoitujen, kuljetettujen tai muutoin 
käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden tulisi vahvistaa tällaisen laitteen tyyppi.
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Tarkistus 982
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet –
käyttöön laitteet, joita tarvitaan ostettujen, 
myytyjen, varastoitujen, kuljetettujen tai 
muutoin käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta ensimmäiselle asiakkaalle, 
mukaan luettuna maahantuojat, varastot ja 
kuljetusliikkeet – käyttöön laitteet, joita 
tarvitaan ostettujen, myytyjen, 
varastoitujen, kuljetettujen tai muutoin 
käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet –
käyttöön laitteet, joita tarvitaan ostettujen, 
myytyjen, varastoitujen, kuljetettujen tai 
muutoin käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä ostajaa, 
mukaan luettuna maahantuojat, varastot ja 
kuljetusliikkeet – käyttöön laitteet, joita 
tarvitaan ostettujen, myytyjen, 
varastoitujen, kuljetettujen tai muutoin 
käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
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lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
kansainvälisten standardien pohjalta
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Näistä aikeista ei ole toistaiseksi määrätty tupakoinnin torjuntaa koskevassa Maailman 
terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa, ja niiden soveltaminen aiheuttaisi rasitteita 
useille alan toimijoille, jotka joutuisivat luopumaan toiminnastaan markkinoilla, mikä olisi 
vaaraksi myös kilpailulle.

Tarkistus 984
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet –
käyttöön laitteet, joita tarvitaan ostettujen, 
myytyjen, varastoitujen, kuljetettujen tai 
muutoin käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta ensimmäiseen asiakkaaseen, 
mukaan luettuna maahantuojat, varastot ja 
kuljetusliikkeet – käyttöön laitteet, joita 
tarvitaan ostettujen, myytyjen, 
varastoitujen, kuljetettujen tai muutoin 
käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 985
Cristiana Muscardini
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mikään tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuva talouden toimija ei voi 
muuttaa tai poistaa kirjattuja tietoja, 
mutta tiedot syöttänyt talouden toimija ja 
liiketoimeen suoraan osallistuneet muut 
talouden toimijat, kuten tavarantoimittaja 
tai vastaanottaja, voivat kommentoida 
aiemmin syötettyjä tietoja. Kyseisen 
talouden toimijan on lisättävä oikeat 
tiedot ja viittaus aiemmin syötettyihin 
tietoihin, jotka niiden mielestä edellyttävät 
oikaisua. Poikkeustapauksissa ja riittävän 
näytön saatuaan toimivaltaiset 
viranomaiset jäsenvaltiossa, jossa tiedot 
kirjattiin, tai jos tietojen kirjaus tapahtui 
Euroopan unionin ulkopuolella, 
tuontijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat antaa luvan aiemmin 
kirjattujen tietojen muuttamiseen tai 
poistamiseen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 986
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 

Poistetaan.
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riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja 
jonka maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella 
osapuolella on niihin pääsy pysyvästi. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltiot tai komissio 
voivat antaa valmistajille tai tuojille 
pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
suojataan riittävästi asiaa koskevan 
jäsenvaltioiden ja unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 987
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 

6. Jäsenvaltioiden on tehtävä
tiedontallennussopimuksia riippumattoman 
kolmannen osapuolen kanssa, joka 
huolehtii niiden lainkäyttöalueella 
toimiviin tupakkatuotteiden valmistajiin ja 
tuojiin liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jonka nimittää
komissio. Tupakkatuotteiden valmistajat 
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hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

ja tuojat maksavat 
tiedontallennussopimuksista ja 
tarkastajasta aiheutuvat kustannukset 
niiden lainkäyttöalueella kirjattujen 
yksilöllisten tunnisteiden perusteella.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 988
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 

6. Jäsenvaltioiden on tehtävä
tiedontallennussopimuksia riippumattoman 
kolmannen osapuolen kanssa, joka 
huolehtii niiden lainkäyttöalueella 
toimiviin tupakkatuotteiden valmistajiin ja 
tuojiin liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jonka maksaa tupakan 
valmistaja ja jonka nimittää komissio. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
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avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tupakkateollisuuden tiedetään jo kauan osallistuneen savukkeiden salakuljetukseen. Sen 
vuoksi sen ei pitäisi antaa valita tiedontallennusyritystä eikä ulkoista tarkastajaa. 
Jäsenvaltioiden olisi valittava tiedontallennusyritys, kun taas komission pitäisi valita ulkoinen 
tarkastaja.

Tarkistus 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 

6. Jäsenvaltioiden on valvottava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
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avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden velvollisuus on valvoa valmistajien toimittamia tietoja.

Tarkistus 990
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilötietoja käsitellään ainoastaan 
direktiivissä 95/46/EY säädettyjen 
sääntöjen ja takeiden mukaisesti.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 991
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
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1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

1 cm²:n kokoinen näkyvä ja näkymätön
väärinkäytöltä suojaava turvaominaisuus, 
joka on painettava tai kiinnitettävä 
pysyvästi niin, että sitä ei voi irrottaa, 
eivätkä esimerkiksi veromerkit ja 
hintalaput tai muut lainsäädännössä 
edellytetyt pakolliset tekijät peitä näitä 
merkintöjä.

Or. en

Tarkistus 992
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen helposti luettava, 
väärinkäytöltä suojaava turvaominaisuus, 
joka on painettava tai kiinnitettävä 
pysyvästi niin, että sitä ei voi irrottaa, 
eivätkä esimerkiksi veromerkit ja 
hintalaput tai muut lainsäädännössä 
edellytetyt pakolliset tekijät peitä näitä 
merkintöjä.

Or. cs

Tarkistus 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 

8. Yksilöllisen, turvallisen ja 
jäljentämättömän tunnisteen lisäksi 
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markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

Or. pl

Tarkistus 994
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on näkyvä, 
väärinkäytöltä suojaava turvaominaisuus, 
joka on painettava tai kiinnitettävä 
pysyvästi niin, että sitä ei voi irrottaa, 
eivätkä esimerkiksi veromerkit ja 
hintalaput tai muut lainsäädännössä 
edellytetyt pakolliset tekijät peitä näitä 
merkintöjä.

Or. en

Tarkistus 995
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
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jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset
tekijät peitä näitä merkintöjä.

jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa eivätkä muut tekijät 
peitä näitä merkintöjä. Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tupakkatuotteissa 
käytetään veromerkkejä ja käytettävät 
veromerkit ovat edellä esitettyjen 
vaatimusten mukaisia, ei tarvita muita 
turvaominaisuuksia.

Or. en

Tarkistus 996
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on 
väärinkäytöltä suojaava turvaominaisuus, 
joka on painettava tai kiinnitettävä 
pysyvästi niin, että sitä ei voi irrottaa, 
eivätkä esimerkiksi veromerkit ja 
hintalaput tai muut lainsäädännössä 
edellytetyt pakolliset tekijät peitä näitä 
merkintöjä.

Or. es

Tarkistus 997
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;
b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 
yhteensopivia koko unionissa, ja
c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Or. it

Tarkistus 998
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;
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b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 
yhteensopivia koko unionissa, ja
c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 999
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;
b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 
yhteensopivia koko unionissa, ja
c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
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mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Or. cs

Tarkistus 1000
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;
b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 
yhteensopivia koko unionissa, ja
c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Or. de

Tarkistus 1001
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;
b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 
yhteensopivia koko unionissa, ja
c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan 9 kohdassa komissiolle siirrettäviä delegoituja säädöksiä ei voida hyväksyä. 
Näiden alakohtien sisältämistä seikoista on säädettävä itse direktiivissä.

Tarkistus 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

9. Ottaen huomioon nykyiset käytännöt, 
tekniikat, toiminnalliset kaupan alan 
näkökohdat sekä kulutustuotteiden 
maailmanlaajuiset paikannus-, jäljitys- ja 
varmennusstandardit ja näihin liittyvät 
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tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
Maailman terveysjärjestön (WHO) 
puitesopimuksessa vahvistetut 
vaatimukset siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Or. it

Perustelu

On tehtävä erityinen viittaus nykyisiin paikannusta ja jäljitystä koskeviin maailmanlaajuisiin 
standardeihin sekä tuotteiden tarkistukseen ja varmennukseen.

Tarkistus 1003
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1004
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 

Poistetaan.
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yhteensopivia koko unionissa, ja

Or. it

Tarkistus 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teknisten standardien määrittelemiseksi, 
jotta varmistetaan, että yksilöllisessä 
tunnisteessa ja siihen liittyvissä 
toiminnoissa käytetyt järjestelmät ovat 
toisiinsa täysin yhteensopivia koko 
unionissa, ja

b) kansainvälisten teknisten standardien 
sekä standardoitujen tietohakujen 
käyttöön ottamiseksi, jotta varmistetaan, 
että erien merkinnöissä ja niihin liittyvissä 
toiminnoissa käytetyt järjestelmät ovat 
toisiinsa täysin yhteensopivia koko 
unionissa, ja

Or. de

Tarkistus 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teknisten standardien määrittelemiseksi, 
jotta varmistetaan, että yksilöllisessä 
tunnisteessa ja siihen liittyvissä 
toiminnoissa käytetyt järjestelmät ovat 
toisiinsa täysin yhteensopivia koko 
unionissa, ja

b) teknisten standardien määrittelemiseksi, 
jotta varmistetaan, että yksilöllisessä 
tunnisteessa ja siihen liittyvissä 
toiminnoissa käytetyt järjestelmät ovat 
toisiinsa täysin yhteensopivia koko 
unionissa, ja noudattavat kansainvälisiä 
standardeja.

Or. it

Perustelu

On syytä muistuttaa, että paikannusta ja jäljitystä sekä tuotteiden tarkistusta ja varmennusta 
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koskevat nykyiset maailmanlaajuiset standardit on edelleen otettava huomioon.

Tarkistus 1007
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

On syytä muistuttaa siitä, että paikannusta ja jäljitystä sekä tuotteiden tarkistusta ja 
varmennusta koskevat nykyiset maailmanlaajuiset standardit on edelleen otettava huomioon.
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Tarkistus 1009
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan tässä kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä komission on 
otettava huomioon nopeasti liikkuvien 
kulutustavaroiden paikannusta, 
jäljittämistä ja todentamista koskevat 
nykyiset käytännöt, tekniikat ja 
kansainväliset standardit sekä WHO:n 
tupakkatuotteiden laittoman kaupan 
torjumista koskevan sopimuspöytäkirjan 
asiaankuuluvat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1010
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1011
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1012
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen tupakkatuotteiden salakuljetuksen 
torjuntaa koskevan pöytäkirjan 8 artiklan 3 kohdan mukaan muille tupakkatuotteille kuin 
savukkeille ja kääretupakalle olisi myönnettävä kymmenen vuoden siirtymäaika.

Tarkistus 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Ks. tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen 
8 artiklan 3 kohta.

Tarkistus 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

 15 artikla Poistetaan.
Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka
Jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 
artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Suussa käytettävän tupakan kielto on suhteeton ja ristiriidassa sisämarkkinoiden 
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periaatteiden ja hengen kanssa.

Tarkistus 1016
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on sallittava suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattaminen.

Or. nl

Tarkistus 1017
Morten Messerschmidt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toissijaisuusperiaatteen nojalla 
jäsenvaltioilla on oikeus päättää 
kansallisella tasolla, kielletäänkö 
nuuskan myynti vai ei.

Or. en

Perustelu

Nuuska, sekä irto- että annosnuuska, on vähemmän haitallista kuin tupakointi, ja siksi EU:n 
ei pitäisi estää sen käyttöä. Lisäksi, kuten EU:n oma kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea on todennut, tieteellinen näyttö ei juurikaan 
tue teoriaa, jonka mukaan savuttomat tupakkatuotteet (eli nuuska) ovat portti tupakoinnin 
aloittamiseen.
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Tarkistus 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista. Tämä kielto ei kuitenkaan 
saa koskea perinteisiä suussa 
käytettäväksi tarkoitettuja 
tupakkatuotteita, jotka voidaan sallia 
yksittäisissä jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 1019
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista. Suussa käytettäväksi 
tarkoitetun tupakan pakkausmerkintöjä 
koskevat samat säännökset kuin muitakin 
savuttomia tupakkatuotteita.

Or. fi

Tarkistus 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat kieltää suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattamisen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different member states because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

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

Tarkistus 1021
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi
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Tarkistus 1022
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Niillä jäsenvaltioilla ja alueilla, joilla on 
perinteisesti käytetty suussa käytettäväksi 
tarkoitettua tupakkaa, on oltava 
mahdollisuus hakea kansallista tai 
alueellista poikkeusta kiellosta 
kulttuurisin tai historiallisin perustein.

Or. sv

Perustelu

Suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa koskeva kielto on epäjohdonmukainen ja vaikuttaa 
muun muassa koko Itämeren ympäristöön, jossa on perinteisesti käytetty suussa käytettäväksi 
tarkoitettua tupakkaa. Näiden maiden ja alueiden asukkaat eivät voi ymmärtää, miksi 
kielletään tuote, jota on käytetty kautta aikojen ja joka on osa alueen kulttuuri-identiteettiä, 
etenkään kun tuote on terveydelle vähemmän haitallinen kuin savukkeet.

Tarkistus 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat kieltää suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattamisen, mikäli 
terveyden suojelun korkean tason 
saavuttaminen sitä edellyttää.
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artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus, mutta ei velvollisuus, kieltää suussa käytettäväksi 
tarkoitettu tupakka.

Tarkistus 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Markkinoille saatetuissa savuttomissa 
tupakkatuotteissa esiintyville myrkyllisille 
ja syöpää aiheuttaville aineille on 
asetettava enimmäisrajat. Aineet ja 
vaadittavat raja-arvot esitetään 
yksityiskohtaisesti [uudessa] liitteessä III.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan kielto kaikkien 
savuttomien tupakkatuotteiden laatustandardilla. Sen sijaan, että kiellettäisiin vähiten 
vaaralliset savuttomat tupakkatuotteet, näin poistetaan vaarallisimmat niistä markkinoilta, ja 
siksi tämä on yhdenmukaista sisämarkkinoiden terveystavoitteiden kanssa. Tässä jaksossa 
esitetään tupakkatuotteiden sääntelyä koskevat suositukset, jotka sisältyvät tupakkatuotteiden 
sääntelyä käsittelevän WHO:n tutkimusryhmän tupakkatuotteiden sääntelyn tieteellistä 
perustaa koskevaan raporttiin, WHO Technical Report Series 955 (2010).

Tarkistus 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Nuuskan ainesosien sääntelystä vastaa se 
jäsenvaltio, jossa nuuskan myynti on 
sallittu Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymisasiakirjan 151 artiklan 
mukaisesti. Nuuskalle on sen vuoksi 
myönnettävä poikkeus tämän direktiivin 
6 artiklan säännöksistä.

Or. sv

Perustelu

Koska nuuskan myynti on yleisesti kielletty EU:ssa, EU:lla ei ole intressiä säännellä nuuskan 
sisältämiä ainesosia rajatylittävästi. Niitä säännellään sen sijaan kansallisesti, ja sääntelystä 
vastaa se jäsenvaltio (Ruotsi), jossa nuuskan myynti on sallittu. Esimerkiksi terveydelle 
haitallisten lisäaineiden sääntely on komission direktiiviehdotuksessa riittämätöntä. 
Terveydelle mahdollisesti vaaralliset aineet jätetään kokonaan huomiotta mutta tavallisia 
makuaineita säännellään tiukasti.

Tarkistus 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka 
on vapautettava tämän direktiivin 
soveltamisesta 15 artiklaa lukuun 
ottamatta.

Or. en

Perustelu

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled.A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either:A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
of the internal market;orB. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws.Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
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can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states.For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise

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

Tarkistus 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
22 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 1 a kohdassa ja liitteessä III
säädettyjen aineiden ja raja-arvojen 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
sovitut standardit, suhteellisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteet sekä tavoite 
kehittää sisämarkkinat, joilla on korkea 
terveyden suojelun taso.

Or. en

Perustelu

Komissiolle siirretään valta mukauttaa sääntelykehystä – esimerkiksi sisällyttää kyseisiin 
aineisiin raskasmetalleja ja muita syöpää aiheuttavia aineita, kun se on perusteltua.

Tarkistus 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
II osasto – IV luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

 Tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti

Tupakkatuotteiden etämyynti

Or. fr

Perustelu

Etenkin internetin välityksellä jäsenvaltion sisällä tapahtuva etämyynti voi aiheuttaa 
samanlaisia vakavia terveysvaikutuksia kuin valtioiden rajat ylittävä myynti.

Tarkistus 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
II osa – IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti

Tupakkatuotteiden myynti

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus samojen tekijöiden internetmyyntiä ja 
esillepanoa myyntipisteissä koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti

Tupakkatuotteiden etämyynti

Or. fr
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Perustelu

Katso edellinen tarkistus, jossa ehdotetaan IV luvun otsikon muuttamista.

Tarkistus 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti

Tupakkatuotteiden internetmyynti

Or. en

Perustelu

Kaikki internetmyynti olisi kiellettävä, eikä vain rajat ylittävä myynti. Ikää on hyvin vaikea 
varmistaa tehokkaasti verkossa.

Tarkistus 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 

1. Jäsenvalioiden on kiellettävä alueellaan 
kaikenlainen valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti siitä riippumatta, tapahtuuko se 
postitse tai sähköpostitse, television 
välityksellä, internetmyyntinä tai minkä 
tahansa muun tekniikan avulla.
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jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

Jäsenvaltioilla on valta päättää edellisessä 
alakohdassa tarkoitetun kiellon 
laajentamisesta koskemaan myös niiden 
sisäistä myyntiä.

Or. es

Tarkistus 1033
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä valtioiden 
rajat ylittävä tupakkatuotteiden, nikotiinia 
sisältävien tuotteiden ja 
tupakankorvikkeiden etämyynti.

Or. en
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Perustelu

Nykymuotoista ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Etämyynnin täydellinen 
kielto olisi helpompi toteuttaa ja valvoa. Kiellon olisi katettava myös nikotiinia sisältävät 
tuotteet ja tupakankorvikkeet (yrttisavukkeet, sähköiset savukkeet), koska niitä markkinoidaan 
lähinnä internetin avulla ja niiden valvonta on vaikeaa. Niitä kaikkia olisi joka tapauksessa 
säänneltävä (muun muassa ikärajoin).

Tarkistus 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot kieltävät tupakkatuotteiden 
valtioiden rajat ylittävän etämyynnin.

Or. pl

Perustelu

Tällaisen myynnin ja erityisesti ostajan iän valvonta on tosiasiassa mahdotonta.

Tarkistus 1035
Martina Anderson
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä alueelleen 
sijoittautuneita vähittäismyyntiliikkeitä 
harjoittamasta valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä ja internetmyyntiä tai 
osallistumasta siihen.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan tupakkatuotteiden rajat ylittävä internetmyynti 
helpottaa halvemmilla hinnoilla keinottelua ja on altis laittomalle kaupalle. Sitä käyttävät 
lähinnä internetissä toimivat vähittäismyyjät, jotka näin hyödyntävät jäsenvaltioiden 
verotusjärjestelmien eroja ja vesittävät jäsenvaltioiden pyrkimykset vähentää tupakointia 
korkeiden verojen avulla. 

Tarkistus 1036
Cristian Silviu Buşoi

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

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

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä alueelleen 
sijoittautuneita vähittäismyyntiliikkeitä 
harjoittamasta valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävää etämyyntiä käytetään yleisesti väärennettyjen tai laittomien tupakkatuotteiden 
myyntiin. Tämä aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle ja heikentää myös kansallisia 
tupakan verotustoimia, joilla pyritään torjumaan tupakointia.

Tarkistus 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 

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

Or. it

Perustelu

Rajat ylittävä etämyynti saattaisi vaarantaa kuluttajien ja etenkin alaikäisten turvallisuuden 
sekä edistää samalla laitonta kauppaa.

Tarkistus 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 

1. Savukkeiden ja kääretupakan myynti 
internetin välityksellä on kiellettävä 
Euroopan unionissa.
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jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

Muiden tupakkatuotteiden ja niihin 
liittyvien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
myyntiä internetin välityksellä on 
tehostettava Euroopan unionissa.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella halutaan tehostaa ja täsmentää esittelijä Linda McAvanin esittämiä 
tarkistuksia 42–47, joilla pyritään kieltämään valtioiden rajat ylittävä etämyynti.

Tarkistus 1039
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä valtioiden 
rajat ylittävä tupakkatuotteiden etämyynti.
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viranomaisille:

Or. fi

Tarkistus 1040
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tupakkatuotteiden etämyynti.

Or. fi

Tarkistus 1041
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 

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

rajat ylittävä tupakkatuotteiden etämyynti.

Or. en

Perustelu

Tupakkatuotteiden rajat ylittävän etämyynnin, internetmyynti mukaan luettuna, kieltäminen 
koko EU:n alueella on tehokkain keino suojella nuorten terveyttä. Tätä lähestymistapaa 
noudattaen helpotetaan täytäntöönpanoa ja taataan tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen 
ratkaisu.

Tarkistus 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 

1. Jäsenvaltioiden on asetettava kielto 
niiden alueelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden harjoittamalle 
valtioiden rajat ylittävälle etämyynnille.
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tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

Or. it

Tarkistus 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tupakkatuotteiden internetmyynti 
alueellaan.

(Korvaa koko artiklan.)
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Or. en

Perustelu

Tupakkatuotteiden internetmyynnissä on vaikea valvoa ikärajojen noudattamista. 
Tupakkatuotteiden internetmyynnin yhteydessä jätetään usein noudattamatta olemassa olevaa 
lainsäädäntöä esimerkiksi terveysvaroitusten osalta. Yhdeksän jäsenvaltiota on jo kieltänyt 
tupakkatuotteiden internetmyynnin, ja EU:n laajuinen kielto on luultavasti helpoin 
etenemistapa.


