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Tarkistus 1234
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa säädetyn 
terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. fr

Tarkistus 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetun 
terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
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mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. pl

Tarkistus 1236
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetun 
terveysvaroituksen on täytettävä 
10 artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. en

Perustelu

Artiklaan sisältyvää sääntelyperiaatetta ei tueta. Tupakkatuotteita lukuun ottamatta nikotiinia 
sisältävät tuotteet olisi luokiteltava lääkeaineiksi niiden sisältämästä nikotiinimäärästä 
riippumatta. Luonnoksen 18 artiklassa ei edistetä korkeatasoisen terveydensuojelun 
varmistamista ja rikotaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 
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7 kohtaa. 18 artikla on askel taaksepäin verrattuna Unkarissa voimassa olevaan sääntelyyn, 
minkä vuoksi sitä on mahdoton hyväksyä nykyisessä muodossa.

Tarkistus 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetun 
terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. it

Tarkistus 1238
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen on katettava 30 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 

b) sen on katettava 15 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 17 prosenttia, jos 
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jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
20 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

Or. nl

Tarkistus 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio pyytää kehittymässä olevia 
ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevältä tiedekomitealta lausunnon 
24 kuukauden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta luotettavien tieteellisten ja 
toksikologisten tietojen saamiseksi 
sähköisten savukkeiden tärkeimpien 
ainesosien haitallisuudesta ja tämän 
tupakkatuotetta vastaavan tuotteen 
mahdollisista kohtuukäytön rajoista.

Or. fr

Perustelu

Euroopan komission ja sen tiedekomiteoiden on nopeasti toteutettava yleinen 
turvallisuusselvitys tällä hetkellä markkinoille, useimmiten kaiken sääntelyn ulkopuolella, 
saatetuista erityyppisistä sähköisistä savukkeista.

Tarkistus 1240
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 

Poistetaan.
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vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1241
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki direktiiviin sisältyvät päätökset ovat luonteeltaan erittäin poliittisia. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kehyksessä.

Tarkistus 1242
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Or. cs

Tarkistus 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 1244
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 

Poistetaan.
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muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Or. de

Tarkistus 1245
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artiklaan sisältyvää sääntelyperiaatetta ei tueta. Tupakkatuotteita lukuun ottamatta nikotiinia 
sisältävät tuotteet olisi luokiteltava lääkeaineiksi niiden sisältämästä nikotiinimäärästä 
riippumatta. Luonnoksen 18 artiklassa ei edistetä korkeatasoisen terveydensuojelun 
varmistamista ja rikotaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 
7 kohtaa. 18 artikla on askel taaksepäin verrattuna Unkarissa voimassa olevaan sääntelyyn, 
minkä vuoksi sitä on mahdoton hyväksyä nykyisessä muodossa.

Tarkistus 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1247
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys
sekä terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun ja vuorottelun
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

5. Komissio laatii (viisi vuotta sen jälkeen, 
kun direktiivi on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa) mennessä kertomuksen 
direktiivin muiden säännösten 
soveltamisesta nikotiinia sisältäviin 
tuotteisiin. Siinä komissio selvittää tieteen 
ja tekniikan kehitystä nikotiinia 
sisältävien tuotteiden alalla ottaen 
huomioon kulutustottumukset ja 
tuoteryhmät.
Komissio sisällyttää kertomukseen 
tarvittaessa säädösehdotuksen 
tuoteturvallisuutta ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden myynnin edistämistä koskevien 
sääntöjen sekä terveysvaroitusten sijaintia, 
muotoa, ulkoasua, suunnittelua ja 
vuorottelua koskevien säännösten 
hyväksymiseksi.

Or. de
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Tarkistus 1248
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

5. Komissio toteuttaa 1. tammikuuta 2017 
mennessä tutkimuksen nikotiinia 
sisältävistä tuotteista kuullen 
asianomaisia sidosryhmiä ja 
jäsenvaltioita. Tutkimukseen sisältyy 
kattava turvallisuusarviointi, 
riskinarviointi ja kustannus-hyötyanalyysi 
ja siinä esitellään useita mahdollisia 
sääntelyyn liittyviä vaihtoehtoja. 

Or. en

Perustelu

Sähkösavukkeet eivät ole lääkkeitä, koska niiden ei väitetä parantavan ihmisten terveyttä tai 
ehkäisevän tauteja. Ne eivät myöskään ole tupakkatuotteita, vaikka niissä höyrytetään 
nikotiinia. Näin ollen ne eivät kuulu lääkkeitä eivätkä tupakkatuotteita koskevan sääntelyn 
soveltamisalaan. Tarkistuksessa kehotetaan toteuttamaan tutkimus näille uusille tuotteille 
soveltuvien sääntelyyn liittyvien vaihtoehtojen esittämiseksi.

Tarkistus 1249
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa viimeistään kaksi 
vuotta 25 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn päivämäärän jälkeen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen siitä, olisiko ehdotettava 
lisäsääntelyä, joka koskee sellaisten 
nikotiinia sisältävien tuotteiden, joita ei 
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ole sallittu direktiivin 2001/83/EY nojalla, 
saattamista markkinoille.
Kertomuksessa komissio mainitsee 
erityisesti tekijät, joita olisi tarkasteltava 
ottaen huomioon tieteellisen ja teknisen 
tietämyksen kehityksen, mukaan lukien 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tuotenormien ja -standardien 
kehittyminen, sekä kiinnittää erityisesti 
huomiota seuraaviin:
a) nikotiinia sisältävien tuotteiden 
valmistusta ja tarjontaa koskevat 
standardit
b) nikotiinia sisältävien tuotteiden 
asianmukainen osto- ja myynti-ikäraja
c) kuluttajatietoja koskevat vaatimukset 
d) mainonta ja viestintä ottaen huomioon, 
missä määrin tuotteiden avulla on 
mahdollista vähentää haitallisuutta, 
mukaan lukien tieteelliseen näyttöön 
perustuvien tuotteita koskevien väitteiden 
esittäminen
e) tarve varmistaa nikotiinia sisältävien 
tuotteiden saatavuus tupakkatuotteiden 
kuluttajille.
Kertomuksen laatimiseksi tieteen ja 
tekniikan asiantuntijat avustavat 
komissiota analysoimaan nikotiinia 
sisältävien tuotteiden käyttöä ja 
kulutusmalleja.

Or. en

Perustelu

Tuotteet, joiden riski on minimoitu, kuten niin sanotut sähkösavukkeet, voivat korvata 
perinteisiä tupakkatuotteita ja auttaa vähentämään tupakoinnin kielteisiä vaikutuksia 
terveyteen. Tarvitaan oikeudellista sääntelyä, vaikkakin ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevan direktiivin mukainen luvan vaatiminen ei vastaa tieteen nykytilannetta ja siksi se 
pitäisi vielä kerran tarkistaa.

Tarkistus 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz
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Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Nikotiinia sisältävät tuotteet

1. Nikotiinia sisältäviä tuotteita voidaan 
saattaa markkinoille vain, jos ne on 
hyväksytty:
a) direktiivin 2001/83/EY tai
b) 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti.
Yksinkertaistettu menettely
2. Yksinkertaisen menettelyn mukaisesti 
jäsenvaltiot velvoittavat nikotiinia 
sisältävien tuotteiden valmistajia ja tuojia 
hakemaan myyntilupaa, jonka on 
sisällettävä
a) näyttö siitä, että tuote on valmistettu 
hyvän tuotantotavan mukaisia periaatteita 
ja suuntaviivoja noudattaen
b) kyseisen tuotteen yksityiskohtainen 
kuvaus, mukaan lukien tuotteen ainesosat 
ja niiden määrät, sekä tietoa päästöistä
c) riskinhallintasuunnitelma sekä 
järjestelmä, jolla valvotaan ja 
rekisteröidään haitallisia reaktioita.
Jäsenvaltioilla on oikeus veloittaa 
hakemuksen käsittelymaksu. 
Jäsenvaltioilla on myös oltava oikeus 
vaatia valmistajia tai tuojia tekemään 
lisätestejä tai toimittamaan lisätietoja. 
Jokaisen jäsenvaltion on otettava 
asianmukaisesti huomioon toisen 
jäsenvaltion aikaisemmin myöntämät 
luvat.
3. Yksinkertaistetun menettelyn 
mukaisesti hyväksyttyjen tuotteiden 
kohdalla jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että seuraavat edellytykset täyttyvät:
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a) tuotteeseen on selvästi merkitty 
nikotiinipitoisuus, käyttöohjeet, 
haitallisten reaktioiden ilmoittamista 
koskevat ohjeet ja valmistajan tiedot
b) kussakin vähittäismyyntipakkauksessa 
ja mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:
Tuote on tarkoitettu yli 18-vuotiaiden 
nykyisten tupakoitsijoiden käyttöön 
vaihtoehtona savukkeille. Se sisältää 
nikotiinia, joka on voimakkaasti 
riippuvuutta aiheuttava aine. Keskustele 
asiasta lääkärin kanssa, jos olet raskaana, 
imetät, olet allerginen nikotiinille tai 
propyleeniglykolille tai sinulla on korkea 
verenpaine.
c) maku- ja aromiaineet on kielletty
d) tuotteen myyntiä rajoitetaan 
noudattaen kussakin jäsenvaltiossa 
voimassa olevaa tupakkatuotteiden 
myynti-ikärajaa
e) tuotteet asetetaan saataville muissa 
kuin apteekeissa tapahtuvaa myyntiä 
varten
f) mainontaa ja myynninedistämistä 
säännellään asianmukaisesti.
4. Jäsenvaltiot valvovat nikotiinia 
sisältävien tuotteiden markkinoiden 
kehitystä, mukaan lukien haitallisuuden 
vähentämiseksi saavutettu edistys, sekä 
mahdollista näyttöä siitä, että tuotteet 
houkuttelevat nuoria käyttämään 
tupakkatuotteita. Näytön perusteella 
komissio esittää kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
täytäntöönpanon määräajasta. 
Kertomuksessa arvioidaan direktiiviin 
esitettyjen tarkistuksien tarpeellisuutta.

Or. en

Perustelu

On olemassa näyttöä siitä, että sähkösavukkeet saattavat edistää haitallisuuden vähentämistä 
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koskevia strategioita, minkä vuoksi niiden olisi annettava kilpailla vapaammin savukkeiden 
kanssa liittyen esimerkiksi myyntipaikkoihin ja niin edelleen. Tuotteiden olisi kuitenkin 
edelleen oltava asianmukaisten turvallisuus- ja laatunormien mukaisia. Yksinkertaistettuun 
lupamenettelyyn liittyvä vaihtoehto perustuu osittain lääkealan sääntelyyn ja tupakka-alan 
sääntelyyn. Asiassa olisi edettävä varovasti, kun otetaan huomioon erityisesti pitkän aikavälin 
vaikutuksia koskevan tiedon puute. Valvontatoimia on lisättävä ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden sääntelyjärjestelmää olisi tarkistettava viiden vuoden kuluttua.

Tarkistus 1251
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset 
tuotteet

Tupakan vastikkeet

Or. en

Perustelu

19 artiklan otsikko on liian kapea-alainen ja sitä olisi laajennettava kattamaan myös tupakan 
vastikkeet (esimerkiksi sähkösavukkeissa ja yrttisavukkeissa käytettävät nikotiinittomat 
patruunat), koska nekin vahingoittavat terveyttä.

Tarkistus 1252
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
kasviperäisen tuotteen 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

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

Or. en
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Tarkistus 1253
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
kasviperäisen tuotteen 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
kasviperäisen tuotteen sekä 
höyrystettäväksi tai poltettavaksi 
tarkoitetun nikotiinittoman tuotteen 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Or. fi

Tarkistus 1254
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tuote voi vaarantaa terveytesi. Tämä tuote vaarantaa terveytesi.

Or. el

Tarkistus 1255
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tuote voi vaarantaa terveytesi. Tämä luonnontuote voi vaarantaa 
terveytesi.

Or. fr

Perustelu

Terveysvaroitusten on vastattava tuotteen todellisuutta ja kuvattava tuotetta mahdollisimman 
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kattavasti.

Tarkistus 1256
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tuote voi vaarantaa terveytesi. Tämä tuote vaarantaa terveytesi.

Or. en

Tarkistus 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tuote voi vaarantaa terveytesi. Tämä tuote vaarantaa terveytesi.

Or. de

Tarkistus 1258
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Terveysvaroitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapinnalle.

2. Terveysvaroitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu-, ala- tai
takapinnalle.

Or. cs
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Tarkistus 1259
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Sen on katettava vähintään 30 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen pinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Sen on katettava vähintään 15 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen pinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 17 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
20 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

Or. nl

Tarkistus 1260
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Sen on katettava vähintään 30 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen pinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Sen on katettava vähintään 15 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen pinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 18 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
20 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

Or. de

Tarkistus 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Sen on katettava vähintään 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen pinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme
virallista kieltä.

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Sen on katettava vähintään 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen pinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Or. it

Tarkistus 1262
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Tupakkajäljitelmät

Tupakkajäljitelmien saattaminen 
markkinoille on kielletty.

Or. en

Tarkistus 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
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Tupakkajäljitelmät
1. Nuoriin vetoavat tupakkajäljitelmät, 
jotka saattavat houkutella 
tupakkatuotteiden käyttämiseen, ovat 
kiellettyjä.

Or. en

Perustelu

Nuorille tarkoitetut tupakkajäljitelmät saattavat kannustaa lapsia käyttämään 
tupakkatuotteita. Suurin osa tupakoitsijoista aloittaa tupakoinnin jo alaikäisinä. Tästä syystä 
olisi pyrittävä estämään nuoria tupakoimasta ja käyttämästä tupakkajäljitelmiä, kuten shisha-
tai hookah-vesipiippuja, jotka ovat nuorten mielestä erityisen houkuttelevia ja tutustuttavat 
heidät tupakointikäyttäytymiseen, vaarantaen siten kansanterveyden.

Tarkistus 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Direktiivin täytäntöönpanon kielteisiä 
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
torjutaan toteuttamalla asianmukaisia 
toimia ja myöntämällä rahoitustukea 
EU:n talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 1265
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
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delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive] lähtien.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
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4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
10 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 
9 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan
5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 
4 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 
18 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 
5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa 
sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Kaikki direktiiviin sisältyvät päätökset ovat luonteeltaan erittäin poliittisia. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kehyksessä.

Tarkistus 1266
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin. Delegoituja 
säännöksiä voidaan antaa vain silloin, 
kun tässä direktiivissä säädetään 
nimenomaisesti säädösvallan 
siirtämisestä.

Or. de
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Perustelu

Jokaisen yksittäisen säädösvallan siirron luetteleminen tämän direktiivin myöhemmissä 
kohdissa tuntuu tehottomalta.

Tarkistus 1267
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan, että sekä 
jäsenvaltioissa että unionissa toteutetaan 
asianmukaisia kuulemistoimia 
tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n 
puitesopimuksen 4 artiklan 7 kohdan ja 
5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustui Euroopan lääkäreiden pysyvän komitean lähettämään kirjeeseen.

Tarkistus 1268
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 
kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 6 
artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 9 
kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 8 
artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa,
10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 3 
kohdassa, 13 artiklan 3 kohdassa, 13 
artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 9 
kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa ja 18 

2. Siirretään 6 artiklan 10 kohdassa, 8 
artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 2 
kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.
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artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

Or. el

Perustelu

Poistettuja kohtia pidetään lainsäädännön olennaisena osana. Tästä syystä kaikkiin näihin 
tietoihin tehtäviin muutoksiin on sovellettava tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 1269
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 
kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 6 
artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 9 
kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 8 
artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 3 
kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 11 
artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 3 
kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 14 
artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 2 
kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

2. Siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle kahdeksi vuodeksi
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

Or. de

Perustelu

Säädösvallan siirron kestoa on rajoitettava parlamentaarisen valvonnan lisäämiseksi. Kaksi 
vuotta vaikuttaa kohtuulliselta, sillä Euroopan parlamentilla on oltava mahdollisuus valvoa 
komissiota tietyssä määrin myös vaalikauden aikana.
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Tarkistus 1270
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa,
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa,
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi
ajaksi [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive] lähtien.

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 
3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa ja
14 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi (…) lähtien
(julkaisutoimisto lisää tämän 
muutossäädöksen 
voimaantulopäivämäärän). Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolmea kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhtenevä Euroopan parlamentin delegoituja säädöksiä koskevan vakioilmaisun 
kanssa.

Tarkistus 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 
kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 6 
artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 4 
kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 13 
artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 4 
kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 18 
artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 3 kohdassa, 14 
artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa 
ja 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

Or. de

Perustelu

Jatkotarkistus: tekninen mukautus, joka perustuu komission ehdotuksen 6 ja 13 artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 
kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 
artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 3 
kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 14 
artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 2 
kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 a kohdassa, 4 artiklan 3 
kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 
4 a kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 6 
artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 4 
kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa ja 14 
artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle viiden 
vuoden ajaksi [Office of Publications: 
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säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

please insert the date of the entry into force 
of this Directive] lähtien.

Or. it

Tarkistus 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 
kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 
artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 3 
kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 14 
artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa 
ja 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 
kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 
artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 3 
kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 14 
artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa 
ja 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
kolmen vuoden ajaksi [Office of 
Publications: please insert date of the entry 
into force of this Directive] lähtien.

Or. it

Tarkistus 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 

2. Siirretään 4 artiklan 4 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
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6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa,
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

Or. en

Perustelu

Yhtenevästi edellisiin tarkistuksiin nähden.

Tarkistus 1275
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 
3 kohdassa, 

6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
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9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

Or. en

Tarkistus 1276
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 
3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 
9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa ja 
18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

Or. en

Tarkistus 1277
Cristian Silviu Buşoi



PE510.722v01-00 30/83 AM\935765FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien.

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 
3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 
9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa ja 
18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

Or. en

Perustelu

Yhtenevästi edellisissä tarkistuksissa poistettujen delegoitujen säädöksien kanssa.

Tarkistus 1278
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 
kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 
3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
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5 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive] lähtien. 

Or. cs

Tarkistus 1279
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 
3 kohdan a–c alakohdan nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
siirtymäaika on vähintään 24 kuukautta, 
jolloin voidaan käyttää rinnakkain 
poltettavaksi tarkoitetun tupakan 
pakkauksia, joissa on tämän direktiivin ja 
yllä mainittujen säädösten mukaisilla 
valtuuksilla annetun delegoidun 
säädöksen mukaiset terveysvaroitukset.

Or. pl

Perustelu

Tuotanto- ja jakeluvaihe (pakkauksen painatuksesta niiden myyntiin vähittäiskaupassa) 
kestää 18�24 kuukautta ja alle 36 kuukautta, mikäli pakkauksen ulkonäköä muutetaan 
huomattavasti. Tämän johdosta savukkeiden markkinoilta pois vetämisestä aiheutuvien 
perusteettomien tappioiden välttämiseksi on käytettävä siirtymäaikaa, jolloin kaupan voi olla 
rinnakkain pakkauksia, joissa on ”vanhat” ja uudenlaiset terveysvaroitukset. Näin 
pakkausmallin vaihto sujuu jouhevasti.

Tarkistus 1280
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 
kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 4 
kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 6 
artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 10 
kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 
artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 5 
kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 13 
artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 4 
kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 18 
artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. de

Tarkistus 1281
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
3 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 
3 kohdan, 6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
10 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 
3 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan 
ja 14 artiklan 9 kohdan. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
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4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
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Or. en

Perustelu

Yhtenevästi edellisiin tarkistuksiin nähden.

Tarkistus 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 
kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 6 
artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 4 
kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 13 
artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 4 
kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 18 
artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 3 
kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. de

Perustelu

Jatkotarkistus: tekninen mukautus, joka perustuu komission ehdotuksen 6 ja 13 artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 
kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 6 
artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 4 
kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 13 
artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 4 
kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 18 
artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 a kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 4 artiklan 4 a kohdassa, 
6 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 
3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 
3 kohdassa ja 14 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. it

Tarkistus 1285
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
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9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Yhtenevästi edellisissä tarkistuksissa poistettujen delegoitujen säädöksien kanssa.

Tarkistus 1286
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 



AM\935765FI.doc 37/83 PE510.722v01-00

FI

seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 1287
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 
kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 9 
kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 8 
artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 
9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa ja 
18 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa ja 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. cs

Tarkistus 1288
Sergej Kozlík
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 
5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
4 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
18 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 1289
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 
kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 

5. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
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4 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 18 
artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 1290
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan,
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan,
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 
kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 
4 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 18 
artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

5. Edellä olevien 8 artiklan 4 kohdan, 9 
artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.



PE510.722v01-00 40/83 AM\935765FI.doc

FI

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. pl

Perustelu

Poistetut määräykset koskevat komission oikeutta antaa delegoituja säädöksiä, joista tulisi 
määrätä perussäädöksessä tai SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaista tarkastelumenettelyä 
käyttäen.

Tarkistus 1291
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 
3 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 
4 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 
2 kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
11 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 
9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
10 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 
3 kohdan, 10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 
3 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 
4 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 
2 kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 4 artiklan 4 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Yhtenevästi edellisiin tarkistuksiin nähden.

Tarkistus 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
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8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 
kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 
kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 
18 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 
5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Perustelu

Jatkotarkistus: tekninen mukautus, joka perustuu komission ehdotuksen 6 ja 13 artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 8 
artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 10 
artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 13 
artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 a kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 4 artiklan 4 a kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan 
ja 14 artiklan 9 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
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säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. it

Tarkistus 1295
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 8 
artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 10 
artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 13 
artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 14
artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan ja 
18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
9 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 5 kohdan, 
11 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 
18 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 
5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. cs
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Tarkistus 1296
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 1297
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 

5. Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
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13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 1298
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

5. Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan, 
14 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan 
ja 18 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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jatketaan kahdella kuukaudella. jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Yhtenevästi edellisissä tarkistuksissa poistettujen delegoitujen säädöksien kanssa.

Tarkistus 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

 23 artikla Poistetaan.
Kertomus
1.
Komissio antaa viimeistään viisi vuotta 
25 artiklan 1 kohdassa täsmennetyn 
päivämäärän jälkeen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta.
Tieteen ja tekniikan asiantuntijat 
avustavat komissiota, jotta se saisi kaikki 
kertomuksen laatimiseen tarvittavat 
tiedot.
2.
Kertomuksessa komissio mainitsee 
erityisesti tekijät, joita olisi tarkasteltava 
uudelleen tai kehitettävä ottaen huomioon 
tieteellisen ja teknisen tietämyksen 
kehityksen, mukaan lukien 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tuotenormien ja -standardien 
kehittyminen, sekä kiinnittää erityisesti 
huomiota seuraaviin:
a) pakkausten pintojen suunnittelusta 
saadut kokemukset, jotka eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, ottaen 
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huomioon kansallinen, kansainvälinen, 
oikeudellinen, taloudellinen ja tieteellinen 
kehitys;
b) uusien tupakkatuotteiden 
markkinoiden kehitys, ottaen huomioon 
mm. 17 artiklan mukaisesti saadut 
ilmoitukset;
c) markkinoiden kehitys, joka johtaa 
olosuhteiden merkittävään muutokseen.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
apua ja asetettava saataville kaikki tiedot 
arvioinnin tekemiseksi ja kertomuksen 
valmistelemiseksi.
3. Kertomukseen on liitettävä tätä 
direktiiviä koskevat, komission 
tarpeellisiksi katsomat muutosehdotukset 
direktiivin mukauttamiseksi 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
alalla tapahtuvaan kehitykseen siltä osin 
kuin se on tarpeen sisämarkkinoiden 
toiminnan kannalta, sekä ottaen 
huomioon mahdollinen tieteellisiin 
tietoihin perustuva uusi kehitys ja 
kansainvälisesti sovittujen 
tuotestandardien kehitys.

Or. en

Tarkistus 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio antaa viimeistään kaksi 
vuotta 25 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn päivämäärän jälkeen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisen 
taloudellisista ja sosiaalisista 
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seurauksista.

Or. en

Tarkistus 1301
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien tupakkatuotteiden markkinoiden 
kehitys, ottaen huomioon mm. 17 artiklan 
mukaisesti saadut ilmoitukset;

b) uusien tupakkatuotteiden markkinoiden 
kehitys, ottaen huomioon mm. 17 artiklan 
mukaisesti saadut ilmoitukset, niin että 
kiinnitetään erityistä huomiota 
vähemmän haitallisten uusien 
tupakkatuoteryhmien mahdollisiin etuihin 
ja tupakointiin liittyvien sairauksien 
pienentyneeseen riskiin;

Or. cs

Tarkistus 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

c a) menetelmät, joiden avulla toksiineille 
altistumista ja niiden haittoja voidaan 
arvioida ja säännellä realistisemmin;

Or. da

Perustelu

Kohdan palauttaminen nykyisestä direktiivistä 2001/37/EY.
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Tarkistus 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

c a) direktiivin mahdolliset vaikutukset 
Euroopan tupakanviljelyyn.

Or. es

Tarkistus 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) riippuvuutta aiheuttavien ainesosien 
riippuvuusvaikutusten arvioiminen;

Or. da

Perustelu

Kohdan palauttaminen nykyisestä direktiivistä 2001/37/EY.

Tarkistus 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) mahdollisesti vähemmän haitallisten 
tupakkatuotteiden arvioiminen;

Or. da
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Perustelu

Kohdan palauttaminen nykyisestä direktiivistä 2001/37/EY.

Tarkistus 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) standardoitujen mittausmenetelmien 
kehittäminen muiden tupakansavun 
sisältämien aineiden kuin tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin poltettaessa 
syntyvien määrien mittaamiseksi;

Or. da

Perustelu

Kohdan palauttaminen nykyisestä direktiivistä 2001/37/EY.

Tarkistus 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) valmistajilta ainesosien osalta 
vaadittavat toksikologiset tiedot ja tapa, 
jolla ne olisi testattava, jotta 
kansanterveysviranomaiset voivat 
arvioida niiden käyttöä;

Or. da

Perustelu

Kohdan palauttaminen nykyisestä direktiivistä 2001/37/EY.
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Tarkistus 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c f) muita tuotteita kuin savukkeita 
koskevien standardien kehittäminen.

Or. da

Tarkistus 1309
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot esittävät komissiolle joka 
toinen vuosi kertomuksen niiden toimien 
täytäntöönpanosta, joita on toteutettu 
tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista 
tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi 
2 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
neuvoston suosituksen 2003/54/EY 
mukaisesti, erityisesti liittyen 
kansallisessa sääntelyssä asetettuihin 
ikärajoihin ja jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiin nostaa ikärajaa ”savutonta 
sukupolvea” koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Komission mukaan 70 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa tupakoinnin alle 18-vuotiaina. 
Neuvoston vuonna 2002 antaman suosituksen mukaan 60 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa 
alle 13-vuotiaina ja 90 prosenttia alle 18-vuotiaina. Lainmukainen ostoikäraja on 18 vuotta 
22 jäsenvaltiossa ja 16 vuotta muissa viidessä jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Italia, 
Itävalta ja Luxemburg). Ikärajaa ei siis näin ollen noudateta useimmissa jäsenvaltioissa, 
mikä on vakava ongelma. Neuvoston suosituksessa esitetyn raportointivelvoitteen olisi siten 
oltava oikeudellisesti sitova.
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Tarkistus 1310
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa 
tämän direktiivin mukaisten 
tupakkatuotteiden tai vastaavien tuotteiden 
tuontia, myyntiä tai kulutusta.

1. Jäsenvaltiot eivät saa 2 ja 3 kohdan 
huomioon ottaen kieltää tai rajoittaa tämän 
direktiivin mukaisten tupakkatuotteiden tai 
vastaavien tuotteiden tuontia, myyntiä tai 
kulutusta.

Or. en

Tarkistus 1311
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin, direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla kansanterveyden
suojeluun liittyvien ensisijaisen tärkeiden 
tarpeiden takia. Jäsenvaltiot voivat myös 
ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä 
kyseisen jäsenvaltion erityistilanteeseen 
liittyvistä syistä ja edellyttäen, että 
säännökset ovat perusteltuja 
kansanterveyden suojelemisen kannalta. 
Tällaisista kansallisista säännöksistä sekä 
niiden voimassa pitämisen tai 
käyttöönoton perusteista on ilmoitettava 
komissiolle. Komissio hyväksyy tai hylkää 
tällaiset säännökset kuuden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä varmistettuaan –
ottaen huomioon tällä direktiivillä 
saavutetun terveyden suojelun korkean 
tason – ovatko ne perusteltuja, 

2. Tämä direktiivi ei rajoita 
jäsenvaltioiden perussopimuksen 
mukaista oikeutta pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tiukempia tupakkatuotteita 
koskevia säännöksiä, joita ne pitävät 
välttämättöminä kansanterveyden 
suojelemiseksi, siltä osin, kuin nämä 
säännökset eivät kuulu tämän direktiivin 
säännösten soveltamisalaan.
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välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee 
päätöstä mainitussa määräajassa, 
kansalliset säännökset katsotaan 
hyväksytyiksi.

Or. de

Tarkistus 1312
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia.
Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden 
suojelemisen kannalta. Tällaisista 
kansallisista säännöksistä sekä niiden 
voimassa pitämisen tai käyttöönoton 
perusteista on ilmoitettava komissiolle. 
Komissio hyväksyy tai hylkää tällaiset 
säännökset kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä 
varmistettuaan – ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutetun terveyden suojelun 
korkean tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee 
päätöstä mainitussa määräajassa, 

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
tai pitää voimassa tiukempia kansallisia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin, direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla kansanterveyden 
suojeluun liittyvien ensisijaisen tärkeiden 
tarpeiden takia, sikäli kuin mainitut 
säännökset ovat perussopimuksen 
mukaisia. 
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kansalliset säännökset katsotaan 
hyväksytyiksi.

Or. en

Perustelu

Kansanterveydellisistä syistä on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot voivat halutessaan 
toteuttaa tiukempia kansallisia toimia tupakoinnin torjumiseksi ja että jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä ei rajoiteta, mikäli ne ovat oikeasuhteisia ja EU:n lainsäädännön mukaisia. On 
myös tärkeää, että jäsenvaltioita ei pakoteta harkitsemaan takautuvien toimien toteuttamista 
tarkistetun direktiivin hyväksymisen seurauksena.

Tarkistus 1313
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin, direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla kansanterveyden 
suojeluun liittyvien ensisijaisen tärkeiden 
tarpeiden takia. Jäsenvaltiot voivat myös 
ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä 
kyseisen jäsenvaltion erityistilanteeseen 
liittyvistä syistä ja edellyttäen, että 
säännökset ovat perusteltuja 
kansanterveyden suojelemisen kannalta. 
Tällaisista kansallisista säännöksistä sekä 
niiden voimassa pitämisen tai käyttöönoton 
perusteista on ilmoitettava komissiolle. 
Komissio hyväksyy tai hylkää tällaiset 
säännökset kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä 
varmistettuaan – ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutetun terveyden suojelun 
korkean tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 

2. Tämä direktiivi ei kuitenkaan vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä edellyttäen, että 
säännökset ovat perusteltuja 
kansanterveyden suojelemisen kannalta, 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen.
Tällaisista kansallisista säännöksistä sekä 
niiden voimassa pitämisen tai käyttöönoton 
perusteista on ilmoitettava komissiolle.
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rajoittamiseen. Jos komissio ei tee 
päätöstä mainitussa määräajassa, 
kansalliset säännökset katsotaan 
hyväksytyiksi.

Or. el

Perustelu

Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa tupakkatuotteiden markkinoita eikä pirstoa 
niitä. On korostettava, että kansanterveyden suojelu kuuluu kansallisen toimivallan piiriin.

Tarkistus 1314
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen liittyvistä syistä ja 
edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tällaisista kansallisista 
säännöksistä sekä niiden voimassa 
pitämisen tai käyttöönoton perusteista on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio 
hyväksyy tai hylkää tällaiset säännökset 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä varmistettuaan –
ottaen huomioon tällä direktiivillä 
saavutetun terveyden suojelun korkean 
tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kyseisissä jäsenvaltioissa 
valmistettuihin ja myytyihin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen liittyvistä syistä ja 
edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Rajoittamatta direktiivin 
98/84/EY soveltamista tällaisista 
kansallisista säännöksistä sekä niiden 
voimassa pitämisen tai käyttöönoton 
perusteista on ilmoitettava komissiolle. 
Komissio hyväksyy tai hylkää tällaiset 
säännökset kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä 
varmistettuaan – ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutetun terveyden suojelun 
korkean tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
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mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi. 

Or. cs

Tarkistus 1315
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen liittyvistä syistä ja 
edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tällaisista kansallisista 
säännöksistä sekä niiden voimassa 
pitämisen tai käyttöönoton perusteista on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio 
hyväksyy tai hylkää tällaiset säännökset 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä varmistettuaan –
ottaen huomioon tällä direktiivillä 
saavutetun terveyden suojelun korkean 
tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

2. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 

Jäsenvaltioilla on myös oikeus ottaa 
käyttöön tiukempia säännöksiä kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
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perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tällaisista kansallisista 
säännöksistä sekä niiden voimassa 
pitämisen tai käyttöönoton perusteista on 
ilmoitettava komissiolle.
Komissio hyväksyy tai hylkää tällaiset 
säännökset kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä 
varmistettuaan – ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutetun terveyden suojelun 
korkean tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava pitää voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, joita sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin, direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla kansanterveyden suojeluun 
liittyvien ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia.

Tarkistus 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen liittyvistä syistä ja 
edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Säännöksiä, joissa tupakkatuotteiden 
jälleenmyyjiä kehotetaan olemaan 
asettamatta niitä esille myyntipisteessä, 
pidetään asianmukaisina toimenpiteinä 
kansanterveyden suojelemiseksi. 
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kannalta. Tällaisista kansallisista 
säännöksistä sekä niiden voimassa 
pitämisen tai käyttöönoton perusteista on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio 
hyväksyy tai hylkää tällaiset säännökset 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä varmistettuaan –
ottaen huomioon tällä direktiivillä 
saavutetun terveyden suojelun korkean 
tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen liittyvistä syistä ja 
edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tällaisista kansallisista 
säännöksistä sekä niiden voimassa 
pitämisen tai käyttöönoton perusteista on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio 
hyväksyy tai hylkää tällaiset säännökset 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä varmistettuaan –
ottaen huomioon tällä direktiivillä 
saavutetun terveyden suojelun korkean 
tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden suojelemiseksi on toteutettu kaikki toimenpiteet, joilla pyritään estämään 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden myynti, mukaan lukien säännökset, joissa 
kehotetaan peittämään mainitut tuotteet asianmukaisesti näkyviltä myyntiluvan saaneissa 
myymälöissä.

Tarkistus 1317
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää 
voimassa tiukempia kansallisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
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Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen liittyvistä syistä ja 
edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tällaisista kansallisista 
säännöksistä sekä niiden voimassa 
pitämisen tai käyttöönoton perusteista on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio 
hyväksyy tai hylkää tällaiset säännökset 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä varmistettuaan –
ottaen huomioon tällä direktiivillä 
saavutetun terveyden suojelun korkean 
tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä kyseisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen liittyvistä syistä ja 
edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tällaisista kansallisista 
säännöksistä sekä niiden voimassa 
pitämisen tai käyttöönoton perusteista on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio 
hyväksyy tai hylkää tällaiset säännökset 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä varmistettuaan –
ottaen huomioon tällä direktiivillä 
saavutetun terveyden suojelun korkean 
tason – ovatko ne perusteltuja, 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa ja yhteisten 
sisämarkkinoiden vaatimuksiin ja 
periaatteisiin nähden ja toimivatko ne 
välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

Or. de

Tarkistus 1318
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön perussopimuksen 
mukaisesti kansallisia säännöksiä, jotka 
koskevat seikkoja, joita ei säännellä tällä 
direktiivillä. Näiden kansallisten 
säännösten on oltava perusteltuja yleiseen 
etuun liittyvästä pakottavasta syystä, ja 
niiden on oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia tavoitteeseensa nähden. Ne 
eivät saa toimia välineenä mielivaltaiseen 

Poistetaan.
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syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, eivätkä 
ne saa vaarantaa tämän direktiivin 
täysimittaista soveltamista.

Or. de

Tarkistus 1319
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön perussopimuksen 
mukaisesti kansallisia säännöksiä, jotka 
koskevat seikkoja, joita ei säännellä tällä 
direktiivillä. Näiden kansallisten 
säännösten on oltava perusteltuja yleiseen 
etuun liittyvästä pakottavasta syystä, ja 
niiden on oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia tavoitteeseensa nähden. Ne 
eivät saa toimia välineenä mielivaltaiseen
syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, eivätkä 
ne saa vaarantaa tämän direktiivin 
täysimittaista soveltamista.

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön, sikäli kuin ne ovat
perussopimuksen mukaisia, kansallisia 
säännöksiä, jotka koskevat seikkoja, joita 
ei säännellä tällä direktiivillä.

Or. en

Perustelu

Poistettu teksti on tarpeeton perussopimuksen täytäntöönpanosta johtuen.

Tarkistus 1320
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön perussopimuksen 
mukaisesti kansallisia säännöksiä, jotka 
koskevat seikkoja, joita ei säännellä tällä 
direktiivillä. Näiden kansallisten 
säännösten on oltava perusteltuja yleiseen 
etuun liittyvästä pakottavasta syystä, ja 
niiden on oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia tavoitteeseensa nähden. Ne 
eivät saa toimia välineenä mielivaltaiseen 
syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, eivätkä 
ne saa vaarantaa tämän direktiivin 
täysimittaista soveltamista.

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön perussopimuksen 
mukaisesti kansallisia säännöksiä, jotka 
koskevat seikkoja, joita ei säännellä tällä 
direktiivillä. Näiden kansallisten 
säännösten on oltava perusteltuja yleiseen 
etuun liittyvästä pakottavasta syystä, ja 
niiden on oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia tavoitteeseensa nähden. Ne 
eivät saa toimia välineenä mielivaltaiseen 
syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Or. de

Perustelu

Virkkeen viimeinen lause on tarpeeton, koska direktiivi on kuitenkin pantava täytäntöön 
perussopimuksen määräysten mukaiseksi.

Tarkistus 1321
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta millään 
tavalla jäsenvaltioiden oikeuteen säätää 
tiukempia säännöksiä, jos ne ovat 
kansanterveyden suojelun vuoksi 
välttämättömiä eivätkä ylitä tällä 
direktiivillä säädettyjä standardeja 
kohtuuttomasti tai jää tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. de
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Perustelu

Liian suuret poikkeukset loukkaisivat oikeusvarmuutta huomattavasti, ja niistä olisi direktiivin 
tarkoitukselle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tarkistus 1322
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [Publications Office, 
please insert the exact date: entry into force 
+ 18 months]. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [Publications Office, 
please insert the exact date: entry into force 
+ 24 months]. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

Or. cs

Tarkistus 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [Publications Office, 
please insert the exact date: entry into force 
+ 18 months]. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [Publications Office, 
please insert the exact date: entry into force 
+ 18 months] ja 6 artiklan tapauksessa 
viimeistään [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 36 
months]. Niiden on viipymättä toimitettava 
nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Or. de
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Perustelu

Jatkotarkistus: tämä tarkistus on välttämätön siksi, että 6 artikla mukaisen unionin 
lisäaineluettelon laatimiseen tarvitaan aikaa.

Tarkistus 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

 26 artikla Poistetaan.
Siirtymäsäännös
Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän 
direktiivin mukaisia, saattamisen 
markkinoille [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 
24 months] asti:
a) tupakkatuotteet;
b) nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka ovat 
alle 18 artiklan 1 kohdassa asetetun 
rajan;
c) poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset 
tuotteet.

Or. en

Tarkistus 1325
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
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date: entry into force + 24 months] asti: date: entry into force + 36 months] asti: 

Or. cs

Tarkistus 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] asti:

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 36 months] asti:

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava riittävästi aikaa mukautua direktiivin säädöksistä aiheutuviin 
muutoksiin, erityisesti koska jäsenvaltioittain vaikutukset poikkeavat toisistaan.

Tarkistus 1327
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months]
asti:

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[24 kuukauden kuluttua kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamisesta] asti:

Or. de

Tarkistus 1328
Timothy Kirkhope
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] asti:

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 42 months, jotta 
mahdollistetaan tarvittavien muutoksien 
tekeminen tuotanto- ja pakkausprosessiin 
ja olemassa olevien varastojen 
hävittäminen] asti:

Or. en

Tarkistus 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] asti:

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 36 months] asti:

Or. en

Tarkistus 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia nikotiinia 
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sisältävien tuotteiden, jotka eivät ole 
tämän direktiivin mukaisia, saattamisen 
markkinoille [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 
48 months] asti:

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että varataan riittävästi aikaa, jotta nikotiinia sisältävät tuotteet voidaan 
hyväksyä lääkkeiksi, jotta vältetään sellaisen ajanjakson syntyminen, jolloin mainitut tuotteet 
poistetaan tyystin markkinoilta.

Tarkistus 1331
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tupakkatuotteet; a) savukkeet ja kääretupakka;

Or. de

Tarkistus 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka ovat 
alle 18 artiklan 1 kohdassa asetetun 
rajan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että varataan riittävästi aikaa, jotta nikotiinia sisältävät tuotteet voidaan 
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hyväksyä lääkkeiksi, jotta vältetään sellaisen ajanjakson syntyminen, jolloin mainitut tuotteet 
poistetaan tyystin markkinoilta.

Tarkistus 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka ovat 
alle 18 artiklan 1 kohdassa asetetun 
rajan;

b) nikotiinia sisältävät tuotteet;

Or. en

Tarkistus 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka ovat 
alle 18 artiklan 1 kohdassa asetetun 
rajan;

b) nikotiinia sisältävät tuotteet;

Or. en

Tarkistus 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka ovat 
alle 18 artiklan 1 kohdassa asetetun 
rajan;

b) nikotiinia sisältävät tuotteet;
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Or. pl

Tarkistus 1336
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset 
tuotteet.

c) poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset 
tuotteet.

Jäsenvaltiot voivat sallia muut 
tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakan, jotka eivät ole tämän
direktiivin vaatimusten mukaisia, [Date of 
entry into force + 42 Monate] asti.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 18 kappaleen mukaisesti olisi säädettävä riittävän 
pitkistä siirtymäkausista, jotta tuotantoa voitaisiin tarpeellisella tavalla mukauttaa ja jotta 
erityisesti muiden tuotteiden kuin savukkeiden varastot voitaisiin käyttää loppuun. Tämä on 
erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tämän direktiivin kattamille 
tupakanviljelijöille.

Tarkistus 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite -I
Tupakkatuotteissa käytettäviksi hyväksytyt 
lisäaineet
Lisäaineen kemiallinen nimitys – tehtävä 
– sallittu enimmäismäärä

Or. en
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Perustelu

Tupakkatuotteissa käytettäviksi hyväksyttyjen lisäaineiden positiivinen luettelo olisi 
sisällytettävä direktiiviin uutena liitteenä.

Tarkistus 1338
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tupakointi aiheuttaa 90 % 
keuhkosyövistä

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1339
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tupakointi aiheuttaa suun ja kurkun 
syöpiä

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1340
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tupakointi aiheuttaa rakkosyöpää

Or. en
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Perustelu

Rakkosyöpä on hälyttävän yleinen EU:ssa (neljänneksi yleisin syöpäsairaus miehillä ja
neljänneksitoista yleisin naisilla Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen mukaan), ja 
tupakointi on rakkosyöpään liittyvä ensisijainen riskitekijä. Joissakin valtioissa (kuten 
Australiassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa) lisätään jo nyt tietoisuutta tupakoinnin ja 
rakkosyövän välisestä syy- ja seuraussuhteesta tämän terveysvaroituksen avulla.

Tarkistus 1341
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Tupakointi aiheuttaa sydänkohtauksia Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1342
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Tupakointi aiheuttaa halvauksia ja 
vammoja

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tupakointi aiheuttaa virtsarakon 
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syöpää

Or. fr

Perustelu

Tämäntyyppistä syöpää ei ole syytä aliarvioida. Tupakka aiheuttaa puolet miesten 
virtsarakon syövistä ja kolmasosan naisten virtsarakon syövistä. Kun tähän asti sairastuneet 
ovat olleet pääosin miehiä, sairastuneiden naisten määrä on vaarallisesti kasvussa naisten 
lisääntyneen tupakoinnin vuoksi.

Tarkistus 1344
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Tupakointi lisää sokeutumisriskiä Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1345
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Tupakointi vahingoittaa hampaita ja 
ikeniä

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1346
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(9) Tupakointi voi tappaa syntymättömän 
lapsesi

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) Tupakansavusi vahingoittaa lapsiasi, 
perhettäsi ja ystäviäsi

10) Tupakansavusi lyhentää lapsiesi, 
perheesi ja ystäviesi elinikää; älä altista 
heitä savulle

Or. es

Tarkistus 1348
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Tupakoijan lapset alkavat polttaa 
muita herkemmin

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1349
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Lopeta nyt – pysy elossa läheisiäsi Poistetaan.
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varten

Or. nl

Tarkistus 1350
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) Tupakointi heikentää 
hedelmällisyyttä

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1351
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) Tupakointi lisää impotenssiriskiä Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 14 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tupakointi lasten läsnä ollessa 
saattaa aiheuttaa kätkytkuoleman

Or. en
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Perustelu

Uudella tekstivaroituksella olisi suojeltava lapsia ja syntymättömiä lapsia tupakoinnin 
aiheuttamilta terveysuhilta.

Tarkistus 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämä tuote sisältää nikotiinia ja 
heikentää terveyttäsi.
(Tarkistus liittyy liitteen I otsikkoon 1 a 
(uusi).)

Or. it

(Katso 18 artiklaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 14 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Raskauden aikainen tupakointi 
aiheuttaa ennenaikaisen synnytyksen

Or. en

Perustelu

Uudella tekstivaroituksella olisi suojeltava lapsia ja syntymättömiä lapsia tupakoinnin 
aiheuttamilta terveysuhilta.
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Tarkistus 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 14 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 c) Passiiviselle tupakoinnille 
altistuneet lapset ovat alttiimpia astmalle 
ja aivokalvontulehdukselle

Or. en

Perustelu

Uudella tekstivaroituksella olisi suojeltava lapsia ja syntymättömiä lapsia tupakoinnin 
aiheuttamilta terveysuhilta.

Tarkistus 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – otsikko 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luettelo tekstivaroituksista (18 artiklassa 
tarkoitetut)

Or. it

(Katso 18 artiklaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Liite I a (uusi)
Luettelo tupakkatuotteiden ja 
tupakansavun sisältämistä haitallisista ja 
mahdollisesti haitallisista ainesosista 
(harmful and potentially harmful 
constituents, HPHC).
Ainesosa
Asetaldehydi
Asetamidi
Asetoni
Akroleiini
Akryyliamidi
Akrylonitriili
Aflatoksiini B1
4-aminobifenyyli
1-aminonaftaleeni
2-aminonaftaleeni
Ammoniakki
Anabasiini
o-Anisidiini
Arseeni
A-α-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indoli)
Bentso[a]antraseeni
Bentso[j]aseantryleeni
Bentseeni
Bentso[b]fluoranteeni
Bentso[k]fluoranteeni
Bentso[b]furaani
Bentso[a]pyreeni
Bentso[c]fenantreeni
Beryllium
1,3-Butadieeni
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Kadmium
Kofeiinihappo
Hiilimonoksidi
Katekoli
Klooratut dioksiinit/furaanit
Kromi
Kryseeni
Koboltti
Kumariini
Kresolit (o-, m- ja p-Kresoli)
Krotonaldehydi
Syklopenta(c,d)pyreeni
Dibentso(a,h)antraseeni
Dibentso(a,e)pyreeni
Dibentso(a,h)pyreeni
Dibentso(a,i)pyreeni
Dibentso(a,l)pyreeni
2,6-Dimetyylianiliini
Etyylikarbamaatti (uretaani)
Etyylibentseeni
Etyleenioksidi
Formaldehydi
Furaani
Glu-P-1 (2-Amino-6-metyylidipyrido[1,2-
a:3',2'-d]imidatsoli)
Glu-P-2 (2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidatsoli)
Hydratsiini
Syaanivety
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni
IQ (2-Amino-3-metyyli-imidatso[4,5-
f]kinoliini)
Isopreeni
Lyijy
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MeA-α-C (2-Amino-3-metyyli)-9H-
pyrido[2,3-b]indoli)
Elohopea
Metyylietyyliketoni
5-metyylikryseeni
4-(Metyylinitrosamino)-1-(3-pyridyyli)-1-
butanoni (NNK)
Naftaleeni
Nikkeli
Nikotiini
Nitrobentseeni
Nitrometaani
2-nitropropaani
N-nitrosodietanoliamiini (NDELA)
N-nitrosodietyyliamiini
N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA)
N-nitrosometyylietyyliamiini
N-nitrosomorfoliini (NMOR)
N-nitrosonornikotiini (NNN)
N-nitrosopiperidiini (NPIP)
N-nitrosopyrrolidiini (NPYR)
N-nitrososarkosiini (NSAR)
Nornikotiini
Fenoli
PhIP (2-Amino-1-metyyli-6-fenyyli-
imidatso[4,5-b]pyridiini)
Polonium-210 
Propionaldehydi
Propyleenioksidi
Kinoliini
Seleeni
Styreeni
o-Toluidiini
Tolueeni
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Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetyyli-5H-
pyrido[4,3-b]indoli)
Trp-P-2 (1-Metyyli-3-amino-5H-
pyrido[4,3-b]indoli )
235-uraani
238-uraani
Vinyyliasetaatti
Vinyylikloridi 

Or. en

Perustelu

On tärkeää laatia uusi liite tupakkatuotteiden ja tupakansavun sisältämistä haitallisista ja 
mahdollisesti haitallisista ainesosista (HPHC), joka on sama kuin Yhdysvaltain elintarvike- ja 
lääkeviraston FDA:n vuonna 2009 laatima liite Family Smoking Prevention and Tobacco 
Control Act -lakiin.

Tarkistus 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Liite I b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko 1 –
tupakansavun haitalliset 
ja mahdollisesti 
haitalliset ainesosat

Taulukko 2 – savuttoman 
tupakan haitalliset ja 
mahdollisesti haitalliset 
ainesosat

Taulukko 3 –
kääretupakan haitalliset 
ja mahdollisesti 
haitalliset ainesosat

Asetaldehydi Asetaldehydi Ammoniakki
Akroleiini Arseeni Arseeni
Akrylonitriili Bentso[a]pyreeni Kadmium
4-aminobifenyyli Kadmium Nikotiini 
1-aminonaftaleeni Krotonaldehydi NNK*
2-aminonaftaleeni Formaldehydi NNN**
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Ammoniakki Nikotiini
Bentseeni NNK* 
Bentso[a]pyreeni NNN** 
1,3-Butadieeni
Hiilimonoksidi
Krotonaldehydi
Formaldehydi 
Isopreeni
Nikotiini
NNK*
NNN**
Tolueeni 
_____________
* 4-(Metyylinitrosamino)-
1-(3-pyridyyli)-1-
butanoni
** N-nitrosonornikotiini 

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 5 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan tehtyyn tarkistukseen. On tärkeää laatia 
lyhyt luettelo yleisimmistä vaarallisista aineista jaotellen ne tupakkatuotteiden tyyppien 
perusteella Yhdysvaltain lainsäädäntöä vastaavasti (”Tobacco Control Act”). Tässä uudessa 
liitteessä luodaan perusta säänneltyjä tupakkatuotteita koskevan tarkastelun käynnistämiselle 
odotettaessa kaikkia haitallisia ja mahdollisesti haitallisia ainesosia koskevien tietojen 
antamista sen määräajan kehyksessä, joka koskee saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 25 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE III
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Sallittu enimmäispitoisuus savuttomassa 
tupakassa, toksiineja kuivan tupakan 
painoyksikköä kohden:
NNN (N-nitrosonornikotiini) plus NNK 
(4-(metyylinitrosamino)-1-(3-pyridyyli)-1-
butanoni): 2 mg/kg
B(a)P (Bentso[a]pyreeni): 5 mg/kg

Or. en

Perustelu

Tässä taulukossa esitellään tupakkatuotteiden sääntelyä tarkastelevan WHO:n 
tutkimusryhmän laatiman kertomuksen ”Report on the Scientific Basis of Tobacco Product 
Regulation”, WHO Technical Report Series, N:o 955 (2010) toksisuutta koskevat suositukset. 

Tarkistus 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
Liite II b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE IV
Nikotiinia sisältäviin tuotteisiin 
sovellettava EU:n lainsäädäntö:
Yleinen turvallisuus:
Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu 
direktiivi 2001/95/EY
Rapex-järjestelmä – ilmoittaa ja varoittaa 
vaarallisista tuotteista
Pakkaukset ja merkinnät:
Vaarallisista aineista annettu 
direktiivi 67/548/ETY
Vaarallisista valmisteista annettu 
direktiivi 99/45/ETY
Aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annettua 
asetusta (EY) N:o 1272/2008 sovelletaan 
vuodesta 2015 alkaen
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Kemikaalien turvallisuus:
Kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) annettu asetus 
(EY) N:o 1907/2006
Sähköturvallisuus:
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 
annettu direktiivi 2004/108/EY
Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta annettu 
direktiivi 2011/65/EU (soveltuvilta osin)
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
annettu direktiivi 2012/19/EU
Paristodirektiivi 2006/66/EY
Painot ja mittayksiköt:
Tiettyjen tuotteiden pakkaamista 
valmispakkauksiin painon tai tilavuuden 
mukaan tapahtuvaa täyttöä koskeva 
direktiivi 76/211/ETY
Valmiiksi pakattujen tuotteiden 
nimellismääristä annettu 
direktiivi 2007/45/EY
Kaupallinen käytäntö
Etämyyntidirektiivi 97/7/EY
Sähköisestä kaupankäynnistä annettu 
direktiivi 2000/31/EY
Harhaanjohtavasta ja vertailevasta 
mainonnasta annettu 
direktiivi 2006/114/EY
Sopimattomista kaupallisista 
menettelyistä annettu 
direktiivi 2005/29/EY

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava olemassa olevan kuluttajia ja turvallisuutta koskevan 
sääntelyn keskeisiä osia nikotiinia sisältäviin tuotteisiin nähden. Raportointivaatimuksen 
ansiosta sovelletaan järjestelmällisempää lähestymistapaa ja se muodostaa perustan 
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komission tarkistustoimelle, joka on tarkoitus saattaa päätökseen huhtikuuhun 2017 
mennessä.


