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Tarkistus 1044
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on kiellettävä niiden 
alueelle sijoittautuneita 
vähittäismyyntiliikkeitä jakelemasta 
ilmaisia tai alennushintaisia 
tupakkatuotteita valtioiden rajat ylittävän 
etämyynnin kanavien tai muiden 
kanavien kautta.

Or. en

Perustelu

Tupakkatuotteiden ilmainen tai mainostarkoituksessa tapahtuva jakeleminen kannustaa 
aloittamaan tupakoinnin ja kohdistuu ensisijaisesti nuoriin, mitä olisi vältettävä.

Tarkistus 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat 
kansanterveydellisistä syistä rajoittaa 
tupakan tuontia henkilökohtaista käyttöä 
varten. Tätä rajoitusta on sovellettava 
erityisesti, kun hinta on merkittävästi 
alhaisempi siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tuotteet ostetaan, kuin 
alkuperäjäsenvaltiossa, tai jos 
terveysvaroitukset eivät ole jäsenvaltion 
virallisella kielellä.

Or. fr



PE510.720v01-00 4/53 AM\935763FI.doc

FI

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava kansanterveydellisistä syistä ja savukkeiden salakuljetuksen 
torjumiseksi rajoittaa tupakan tuontia henkilökohtaista käyttöä varten.

Tarkistus 1046
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Savukkeiden ja kääretupakan 
internetmyynti on kielletty Euroopan 
unionissa.
Muiden tupakkatuotteiden ja nikotiinia 
sisältävien vastaavien tuotteiden 
internetmyyntiä valvotaan tehostetusti 
Euroopan unionissa.

Or. fr

Tarkistus 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
alueellaan tupakkatuotteiden ilmaisjakelu 
tai alennettuun hintaan tapahtuva jakelu 
sekä tupakkatuotteiden uuden ja 
sinetöidyn pakkauksen vaihtokauppa 
avattuun pakkaukseen minkä tahansa 
myyntikanavan kautta.

Or. it
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Perustelu

Julkisilla paikoilla harjoitettava savukepakkausten ilmaisjakelu tai 
myynninedistämistarkoituksessa tapahtuva vaihtokauppa kohdennetaan nuoriin, jotka eivät 
kykene tällaiselta toiminnalta suojautumaan.

Tarkistus 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Merkityksetöntä, mikäli rajat ylittävää etämyyntiä koskeva kielto pannaan täytäntöön.

Tarkistus 1049
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävän etämyynnin yhteydessä myydään yleensä väärennettyjä tai laittomia 
tupakkatuotteita. Tämä aiheuttaa riskejä kuluttajien terveydelle ja horjuttaa samalla tupakan 
verotusta koskevia kansallisia järjestelmiä, joilla torjutaan tupakointia.
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Tarkistus 1050
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Näin ollen olisi helpompi panna 
täytäntöön täydellinen etämyynnin kielto ja valvoa sitä. Kiellon olisi katettava myös 
nikotiinituotteet ja tupakan vastikkeet (yrttisavukkeet, sähkösavukkeet), koska niitä 
mainostetaan pääasiassa internetin välityksellä ja niiden valvominen on vaikeaa. Ainakin 
niitä kaikkia olisi säänneltävä (ikärajat ja niin edelleen).

Tarkistus 1051
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti vaarantaisi kuluttajien – etenkin alaikäisten –
turvallisuuden ja edistäisi lisäksi laitonta kauppaa.

Tarkistus 1054
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan

Or. fi
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Tarkistus 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Merkityksetöntä, mikäli rajat ylittävää etämyyntiä koskeva kielto pannaan täytäntöön.

Tarkistus 1057
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 

Poistetaan.
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etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävän etämyynnin yhteydessä myydään yleensä väärennettyjä tai laittomia 
tupakkatuotteita. Tämä aiheuttaa riskejä kuluttajien terveydelle ja horjuttaa samalla tupakan 
verotusta koskevia kansallisia järjestelmiä, joilla torjutaan tupakointia.

Tarkistus 1058
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Näin ollen olisi helpompi panna 
täytäntöön täydellinen etämyynnin kielto ja valvoa sitä. Kiellon olisi katettava myös 
nikotiinituotteet ja tupakan vastikkeet (yrttisavukkeet, sähkösavukkeet), koska niitä 
mainostetaan pääasiassa internetin välityksellä ja niiden valvominen on vaikeaa. Ainakin 
niitä kaikkia olisi säänneltävä (ikärajat ja niin edelleen).

Tarkistus 1059
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 

Poistetaan.
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kautta on aloitettu;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti vaarantaisi kuluttajien – etenkin alaikäisten –
turvallisuuden ja edistäisi lisäksi laitonta kauppaa.
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Tarkistus 1062
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Merkityksetöntä, mikäli rajat ylittävää etämyyntiä koskeva kielto pannaan täytäntöön.

Tarkistus 1065
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävän etämyynnin yhteydessä myydään yleensä väärennettyjä tai laittomia 
tupakkatuotteita. Tämä aiheuttaa riskejä kuluttajien terveydelle ja horjuttaa samalla tupakan 
verotusta koskevia kansallisia järjestelmiä, joilla torjutaan tupakointia.

Tarkistus 1066
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Näin ollen olisi helpompi panna 
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täytäntöön täydellinen etämyynnin kielto ja valvoa sitä. Kiellon olisi katettava myös 
nikotiinituotteet ja tupakan vastikkeet (yrttisavukkeet, sähkösavukkeet), koska niitä 
mainostetaan pääasiassa internetin välityksellä ja niiden valvominen on vaikeaa. Ainakin 
niitä kaikkia olisi säänneltävä (ikärajat ja niin edelleen).

Tarkistus 1067
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti vaarantaisi kuluttajien – etenkin alaikäisten –
turvallisuuden ja edistäisi lisäksi laitonta kauppaa.

Tarkistus 1070
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 

Poistetaan.
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tiedot.

Or. it

Tarkistus 1072
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Näin ollen olisi helpompi panna 
täytäntöön täydellinen etämyynnin kielto ja valvoa sitä. Kiellon olisi katettava myös 
nikotiinituotteet ja tupakan vastikkeet (yrttisavukkeet, sähkösavukkeet), koska niitä 
mainostetaan pääasiassa internetin välityksellä ja niiden valvominen on vaikeaa. Ainakin 
niitä kaikkia olisi säänneltävä (ikärajat ja niin edelleen).

Tarkistus 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten Poistetaan.
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viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Merkityksetöntä, mikäli rajat ylittävää etämyyntiä koskeva kielto pannaan täytäntöön.

Tarkistus 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 1075
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti vaarantaisi kuluttajien – etenkin alaikäisten –
turvallisuuden ja edistäisi laitonta kauppaa.

Tarkistus 1077
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1078
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 

Poistetaan
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markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. fi

Tarkistus 1079
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

2. Kun jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
kansallisen tupakoinnin vastaisen 
strategian, ne voivat rajoittaa 
määrällisesti rajat ylittävää kauppaa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään etämyynnin kieltämistä koskevaa pyyntöä ja sillä vastataan 
unionin tupakanmyyjien ja vähittäismyyjien painokkaasti esille tuomiin odotuksiin.
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Tarkistus 1082
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Näin ollen olisi helpompi panna 
täytäntöön täydellinen etämyynnin kielto ja valvoa sitä. Kiellon olisi katettava myös 
nikotiinituotteet ja tupakan vastikkeet (yrttisavukkeet, sähkösavukkeet), koska niitä 
mainostetaan pääasiassa internetin välityksellä ja niiden valvominen on vaikeaa. Ainakin 
niitä kaikkia olisi säänneltävä (ikärajat ja niin edelleen).

Tarkistus 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 

Poistetaan.
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varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Merkityksetöntä, mikäli rajat ylittävää etämyyntiä koskeva kielto pannaan täytäntöön.

Tarkistus 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 1085
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 

Poistetaan.
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valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti vaarantaisi kuluttajien – etenkin alaikäisten –
turvallisuuden ja edistäisi lisäksi laitonta kauppaa.
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Tarkistus 1087
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1088
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan

Or. fi
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Tarkistus 1089
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 

Poistetaan.
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määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Or. it

Tarkistus 1091
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Näin ollen olisi helpompi panna 
täytäntöön täydellinen etämyynnin kielto ja valvoa sitä. Kiellon olisi katettava myös 
nikotiinituotteet ja tupakan vastikkeet (yrttisavukkeet, sähkösavukkeet), koska niitä 
mainostetaan pääasiassa internetin välityksellä ja niiden valvominen on vaikeaa. Ainakin 
niitä kaikkia olisi säänneltävä (ikärajat ja niin edelleen).

Tarkistus 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla Poistetaan.
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vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Or. pl

Tarkistus 1093
Martina Anderson

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Merkityksetöntä, mikäli rajat ylittävää etämyyntiä koskeva kielto pannaan täytäntöön.

Tarkistus 1094
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti vaarantaisi kuluttajien – etenkin alaikäisten –
turvallisuuden ja edistäisi lisäksi laitonta kauppaa.

Tarkistus 1096
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1097
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 

Poistetaan.
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Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1099
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotusta on hyvin vaikea panna täytäntöön ja valvoa. Näin ollen olisi helpompi panna 
täytäntöön täydellinen etämyynnin kielto ja valvoa sitä. Kiellon olisi katettava myös 
nikotiinituotteet ja tupakanvastikkeet (yrttisavukkeet, sähkösavukkeet), koska niitä 
mainostetaan pääasiassa internetin välityksellä ja niiden valvominen on vaikeaa. Ainakin 
niitä kaikkia olisi säänneltävä (ikärajat ja niin edelleen).

Tarkistus 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.
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Or. pl

Tarkistus 1101
Martina Anderson

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Merkityksetöntä, mikäli rajat ylittävää etämyyntiä koskeva kielto pannaan täytäntöön.

Tarkistus 1102
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 

Poistetaan.
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koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Valtioiden rajat ylittävä etämyynti vaarantaisi kuluttajien – etenkin alaikäisten –
turvallisuuden ja edistäisi lisäksi laitonta kauppaa.

Tarkistus 1104
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1105
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1106
Erik Bánki
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.
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Or. it

Tarkistus 1108
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tupakkatuotteiden rajat ylittävä myynti
16 a artikla 

Tupakkatuotteiden rajat ylittävä myynti
Toisesta jäsenvaltiosta tuotujen tuotteiden 
enimmäismäärä on vahvistettava kaikkien 
tässä direktiivissä tarkoitettujen 
tupakkatuotteiden kohdalla. Jäsenvaltiot 
vahvistavat määrän asianmukaiseksi 
katsomansa laskentamenetelmän 
mukaisesti (esimerkiksi henkilöä kohden, 
kuljetustapaa kohden tai 
kokonaisvaltaisesti useamman 
tupakkatuotteen kohdalla).

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin tuomitsi maaliskuussa 2013 Ranskan (asia C-216/11) 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä ottamatta huomioon tupakkatuotteiden 
erityislaatuisuutta. Koska valmisteveron avulla voidaan torjua tupakointia, jäsenvaltioille on 
jätettävä mahdollisuus rajoittaa jostakin toisesta jäsenvaltiosta tuotuja tupakkatuotteita, jotta 
ne voivat parantaa terveyspolitiikkaansa tupakointiin nähden.

Tarkistus 1109
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tupakan esillepano myyntipisteissä

1. Jäsenvaltioiden on alueellaan 
kiellettävä tupakan esillepano 
myyntipisteissä.
2. Tupakkatuotteet on peitettävä 
kokonaan kuluttajan näkyviltä lukuun 
ottamatta tupakkatuotteiden ostoa tai 
myyntiä, inventointia, varastojen 
täydennystä, henkilöstön koulutusta tai 
varaston ylläpitoa.
3. Tupakkatuotteiden esillä pitäminen 
2 kohdassa luetelluista syistä voi kestää 
ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen 
mainittujen toimien toteuttamiseksi.
4. Tupakkatuotteiden hinnat ilmoitetaan 
standardimuodossa. Pakettihintoja tai 
erityisalennuksia ei näytetä.

Or. en

Perustelu

Tupakan esillepanoa myyntipisteissä koskevia kieltoja on jo pantu täytäntöön joissakin EU:n 
ja EFTAn jäsenvaltioissa. Eräs tupakkayhtiö haastoi Norjan oikeuteen vuonna 2010 kaupan 
esteen luomisesta. Tuomioistuin päätti asian Norjan hyväksi, mutta tapaus osoittaa, että EU:n 
on toteutettava toimia. Tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanoa koskevissa suuntaviivoissa lausutaan, että tupakkatuotteiden esillepano 
myyntipisteissä on mainostamista ja myynninedistämistä. Siinä suositellaan tupakkatuotteiden 
kaikenlaisen esillepanon kieltämistä myyntipisteissä.

Tarkistus 1110
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla



PE510.720v01-00 38/53 AM\935763FI.doc

FI

Kun jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
kansallisen tupakoinnin vastaisen 
strategian, ne voivat rajoittaa 
määrällisesti rajat ylittävää kauppaa.

Or. fr

Tarkistus 1111
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
II osasto – V luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uudet tupakkatuoteryhmät Vähemmän vaaralliset 
tupakkatuoteryhmät

Or. de

Tarkistus 1112
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan
Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen
1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
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päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:
a) saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset 
tuotteen toksisuudesta, riippuvuutta 
aiheuttavista ominaisuuksista ja 
houkuttelevuudesta, erityisesti sen 
ainesosien ja päästöjen osalta;
b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksistä ja
c) muut käytettävissä olevat ja 
asiaankuuluvat tiedot, mukaan luettuna 
tuotetta koskeva riski-hyötyanalyysi, 
odotettavissa olevat vaikutukset tupakan 
käytön lopettamiseen, odotettavissa olevat 
vaikutukset tupakan käytön aloittamiseen 
ja muut ennakoidut kuluttajien käsitykset.
2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai 
tuojia tekemään lisätestejä tai 
toimittamaan lisätietoja. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle kaikki tämän 
artiklan nojalla saamansa tiedot. 
Jäsenvaltioilla on oltava oikeus ottaa 
käyttöön lupajärjestelmä ja veloittaa 
oikeasuhteisia maksuja.
3. Uusien markkinoille saatettavien 
tupakkatuoteryhmien on täytettävä tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset. 
Sovellettavat säännökset riippuvat siitä, 
kuuluvatko tuotteet 2 artiklan 
29 kohdassa esitettyyn savuttomien 
tupakkatuotteiden määritelmään vai 
2 artiklan 33 kohdassa esitettyyn 
poltettavaksi tarkoitetun tupakan 
määritelmään.
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Or. fi

Tarkistus 1113
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Uusista tupakkatuoteryhmistä ja 
mahdollisesti vähemmän haitallisista 
tuotteista ilmoittaminen

Or. en

Perustelu

On luotava ”mahdollisesti vähemmän haitallisten tuotteiden” ryhmä, joka kattaa kaikki 
direktiivin seuraavan sukupolven tuotteet.

Tarkistus 1114
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Vähemmän vaarallisista 
tupakkatuoteryhmistä ilmoittaminen

Or. de

Tarkistus 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uusista tupakkatuoteryhmistä Uusista tupakkatuoteryhmistä ja 
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ilmoittaminen mahdollisesti vähäisemmän riskin 
omaavista uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Or. pt

Tarkistus 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Uusista tupakkatuoteryhmistä, vähemmän 
vaaralliset tupakkatuotteet mukaan 
luettuina, ilmoittaminen

Or. it

Tarkistus 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen ja vähemmän vaarallisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattamista edeltävä luvan myöntäminen

Or. it

Perustelu

Vähemmän vaarallisen käsitteen lisääminen viittaa tupakkaperäisiin tuotteisiin, joiden on 
tieteellisesti todistettu sisältävän riskiä vähentäviä ominaisuuksia perinteisten 
tupakkatuotteiden käyttöön verrattuna. Jos kyseistä käsitettä ei lisätä, kuluttajat eivät saa 
asianmukaista tietoa vähäisemmästä riskistä.
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Tarkistus 1118
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Vähemmän vaarallisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattamista koskevan luvan myöntäminen

Or. it

Tarkistus 1119
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

1. Jäsenmaiden on kiellettävä uusien 
tupakkatuoteryhmien markkinoille 
saattaminen.

Or. fi

Tarkistus 1120
Erminia Mazzoni
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

1. Vähemmän vaarallisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattamista varten on saatava lupa sen 
jäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta, jossa valmistaja tai tuoja 
aikoo saattaa tuotteen markkinoille.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
jättävät jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille lupahakemuksen kustakin 
vähemmän vaarallisesta 
tupakkatuotteesta, jonka ne aikovat saattaa 
kyseisten jäsenvaltioiden markkinoille. 
Jäsenvaltioilla on oltava oikeus veloittaa 
oikeasuhteisia maksuja. Tämä pyyntö on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. 
Vähemmän vaarallista tupakkatuotetta 
koskevan lupahakemuksen jättävien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Or. it

Tarkistus 1121
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vähemmän vaarallisten tupakkatuotteiden 
valmistajat ja tuojat ilmoittavat 
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viranomaisille mahdollisista uusista
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista tällaisista
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta, kaikenlaisista ehdotetuista 
pakkausmerkinnöistä, käyttöohjeista, 
tuotteen koostumuksesta, 
valmistusprosessista ja asianmukaisista 
tarkastuksista sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. 
Vähemmän vaarallisesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Or. de

Tarkistus 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille ja joista ne aikovat vankan 
tieteellisen näytön perusteella väittää, että 
ne ovat vähemmän haitallisia tai niihin 
liittyy vähäisempi riski kuin 
tavanomaisiin tupakkatuotteisiin. Tämä 
ilmoitus on toimitettava sähköisessä 
muodossa kuusi kuukautta ennen aiottua 
markkinoille saattamista, ja siihen on 
liitettävä yksityiskohtainen kuvaus 
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toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

kyseisestä tuotteesta sekä tiedot ainesosista 
ja päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Or. pt

Tarkistus 1123
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille ja joiden voidaan 
riippumattomaan ja todennettavissa 
olevaan tieteelliseen näyttöön perustuen 
osoittaa olevan merkittävästi vähemmän 
haitallisia kuin perinteisten 
tupakkatuotteiden. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 1124
Gaston Franco

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

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille, sekä tuotteista, joiden 
valmistajat ja tuojat aikovat tieteelliseen 
näyttöön perustuen väittää olevan 
mahdollisesti vähemmän haitallisia tai 
aiheuttavan vähemmän riskejä 
tavanomaisiin tupakkatuotteisiin 
verrattuna. Tämä ilmoitus on toimitettava 
sähköisessä muodossa kuusi kuukautta 
ennen aiottua markkinoille saattamista, ja 
siihen on liitettävä yksityiskohtainen 
kuvaus kyseisestä tuotteesta sekä tiedot 
ainesosista ja päästöistä 5 artiklan 
mukaisesti. Uudesta tupakkatuoteryhmästä 
ilmoittavien valmistajien ja tuojien on 
myös toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Or. en

Perustelu

On luotava ”mahdollisesti vähemmän haitallisten tuotteiden” ryhmä, joka kattaa kaikki 
direktiivin seuraavan sukupolven tuotteet.

Tarkistus 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, vähemmän 
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saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

vaaralliset tupakkatuotteet mukaan 
luettuina, joita ne aikovat saattaa kyseisten 
jäsenvaltioiden markkinoille. Tämä 
ilmoitus on toimitettava sähköisessä 
muodossa kuusi kuukautta ennen aiottua 
markkinoille saattamista, ja siihen on 
liitettävä yksityiskohtainen kuvaus 
kyseisestä tuotteesta sekä tiedot ainesosista 
ja päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä, vähemmän 
vaaralliset tupakkatuotteet mukaan 
luettuina, ilmoittavien valmistajien ja 
tuojien on myös toimitettava kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavat:

Or. it

Tarkistus 1126
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset 
tuotteen toksisuudesta, riippuvuutta 
aiheuttavista ominaisuuksista ja
houkuttelevuudesta, erityisesti sen 
ainesosien ja päästöjen osalta;

a) saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset 
tuotteen toksisuudesta ja riippuvuutta 
aiheuttavista ominaisuuksista, erityisesti 
sen ainesosien ja päästöjen osalta;

Or. cs

Tarkistus 1127
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset 
tuotteen toksisuudesta, riippuvuutta 
aiheuttavista ominaisuuksista ja
houkuttelevuudesta, erityisesti sen 

a) saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset, 
jotka todistavat myönteisen tai kielteisen 
vaikutuksen tuotteen toksisuuteen, 
riippuvuutta aiheuttaviin ominaisuuksiin
ja houkuttelevuuteen, erityisesti sen 
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ainesosien ja päästöjen osalta; ainesosien ja päästöjen osalta;

Or. de

Tarkistus 1128
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset eri kuluttajaryhmien, 
mukaan luettuna nuorten, mieltymyksistä 
ja

b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset siitä, miten 
kuluttajat havaitsevat tuotteen 
merkintöineen ja käyttävät sitä, sekä eri 
kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksistä ja

Or. de

Tarkistus 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset eri kuluttajaryhmien, 
mukaan luettuna nuorten, mieltymyksistä 
ja

b) toimintatiivistelmät saatavilla olevista 
tutkimuksista ja markkinatutkimuksista
eri kuluttajaryhmien, mukaan luettuna 
nuorten, mieltymyksistä ja

Or. es

Tarkistus 1130
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla − 1 kohta − b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset eri kuluttajaryhmien, 
mukaan luettuna nuorten, mieltymyksistä 
ja

b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset eri kuluttajaryhmien, 
mukaan luettuna nuorten sekä 
pitkäaikaisesti ja runsaasti tupakoivien, 
mieltymyksistä ja

Or. el

Perustelu

Osa näistä tutkimuksista olisi liityttävä nuoriin sekä pitkäaikaisesti ja runsaasti tupakoiviin 
henkilöihin.

Tarkistus 1131
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Jäsenvaltiot voivat laatia sellaisia 
tuotteita, joiden aiotaan väittää olevan 
mahdollisesti vähemmän haitallisia tai 
aiheuttavan vähemmän riskejä, koskevia 
ja tämän direktiivin vaatimuksista 
poikkeavia erityisiä sääntöjä, ja 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöistä komissiolle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille jätetään liikkumavaraa, jotta mahdollistetaan vähemmän haitallisten 
tuotteiden saattaminen markkinoille. Tätä tuoteryhmää koskevalla poikkeuksella saavutetaan 
ratkaisu tai kulutusmalli seuraavaa direktiiviä varten perustuen eri jäsenvaltioiden 
toteuttamiin toimiin.

Tarkistus 1132
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai 
tuojia tekemään lisätestejä tai 
toimittamaan lisätietoja. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle kaikki tämän
artiklan nojalla saamansa tiedot. 
Jäsenvaltioilla on oltava oikeus ottaa 
käyttöön lupajärjestelmä ja veloittaa 
oikeasuhteisia maksuja.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1133
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön vähemmän 
vaarallisia tupakkatuotteita koskeva 
lupamenettely ja lupaehdot ja veloittaa 
oikeasuhteisia maksuja. Lupaehdoilla 
säännellään erityisesti vaatimuksia, jotka 
koskevat tieteellistä riskinarviointia, 
näyttöön perustuvaa pienemmän riskin 
todistamista, 1 kohdan a–c alakohdan 
säännöksiä sekä valmistusprosessia, 
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valvontaa ja markkinoille saattamisen 
jälkeistä markkinoiden seurantaa. 
Jäsenvaltioiden on lisäksi säänneltävä 
merkintöjä, pakkauksia, mittauksia ja 
tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin 
mittausmenetelmää sekä vähemmän 
vaarallisten tupakkatuotteiden erityisiä 
lisäaineita. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle näistä 
lupaehdoista.

Or. de

Tarkistus 1134
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus määrittää tieteelliset edellytykset 
1 kohdassa tarkoitetun luvan 
myöntämiselle. Jäsenvaltiot voivat myös 
määrittää tavan, jolla yleisölle tiedotetaan 
tuotteen ominaisuuksista valmistajan tai 
tuojan esittämien tieteellisten tietojen 
perusteella.

Or. it

Tarkistus 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja. Ennen 
uuden tupakkatuoteryhmän, vähemmän 
vaaralliset tupakkatuotteet mukaan 
luettuina, markkinoille saattamista 
koskevan luvan myöntämistä 
jäsenvaltioiden on määritettävä ja tehtävä 
pakollisiksi seuraavat: niiden 
markkinoille saattamista koskevat 
standardit ja tavat, joilla yleisölle 
tiedotetaan ominaisuuksista, joilla 
voidaan vähentää merkittävästi vaaraa 
sairastua yhteen tai useampaan 
tupakointiin liittyvään sairauteen.

Or. it

Perustelu

Huomattavia määriä tupakkaa käyttävien tupakoitsijoiden osalta tieteellisesti vähemmän 
vaarallisiksi todistetut tuotteet voivat olla keino rajoittaa terveydelle haitallisia vaikutuksia 
niillä henkilöillä, jotka päättävät kuitenkin jatkaa tupakointia.

Tarkistus 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–
c alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Vähemmän vaarallisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattamiseksi jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja. 
Jäsenvaltioilla on oikeus määrittää 
erityisiä sääntöjä, jotka koskevat 
kuluttajalle tiedottamista, pakkauksia ja 
pakkausmerkintöjä, ainesosia ja päästöjä 
sekä vähemmän vaarallisten tuotteiden 
sisältämän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin mittausmenetelmiä ja 
jotka voivat poiketa tämän direktiivin 
vaatimuksista. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kyseisistä 
säännöistä.

Or. it

Perustelu

Vähemmän vaarallisen käsitteen lisääminen viittaa tupakkaperäisiin tuotteisiin, joiden on 
tieteellisesti todistettu sisältävän riskiä vähentäviä ominaisuuksia perinteisten 
tupakkatuotteiden käyttöön verrattuna. Jos kyseistä käsitettä ei lisätä, kuluttajat eivät saa 
asianmukaista tietoa vähäisemmästä riskistä.


