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Tarkistus 724
Jim Higgins, Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä 
monta kertaa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisia mikrotason vaatimuksia on hyvin vaikea valvoa, ja ne lisäävät merkittävästi 
byrokratiaa ilman näyttöä myönteisistä tuloksista.

Tarkistus 725
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä 
monta kertaa.

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Yhdistetyt 
terveysvaroitukset on painettava niin, että 
taataan kunkin tuotemerkin säännöllinen 
esiintyminen.

Or. fr

Perustelu

On vältettävä vähittäiskauppiaita turhaan rasittavien toimenpiteiden toteuttamista. 
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Tarkistus 726
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kukin yhdistetty terveysvaroitus esiintyy 
kussakin tuotemerkissä mahdollisimman 
yhtä monta kertaa;

Or. de

Tarkistus 727
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

2. Terveysvaroitukset on jaettava kolmeen 
kokonaisuuteen, joita on vuoroteltava 
vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin terveysvaroitus 
esiintyy kussakin tuotemerkissä 
mahdollisimman yhtä monta kertaa;

Or. nl

Tarkistus 728
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

2. Terveysvaroitukset on jaettava kolmeen 
kokonaisuuteen, joita on vuoroteltava 
vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin terveysvaroitus 
esiintyy kussakin tuotemerkissä 
mahdollisimman yhtä monta kertaa;

Or. de

Tarkistus 729
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

2. Lukuun ottamatta 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja 
terveysvaroituksia, yhdistetyt
terveysvaroitukset on jaettava kolmeen 
kokonaisuuteen, joita on vuoroteltava 
vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

Or. es

Perustelu

Tupakoinnin lopettamiseen ja siihen apua tarjoaviin laitoksiin liittyvä tiedot on aina oltava 
näkyvissä eikä vain vuosittaisen vuorottelun mukaisesti.

Tarkistus 730
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset ja tiedot 
tupakkaan liittyvistä sairauksista on 
jaettava kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

Or. en

Tarkistus 731
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa;

2. Yhdistetyt terveysvaroitukset on jaettava 
kolmeen kokonaisuuteen, joita on 
vuoroteltava vuosittain. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kukin yhdistetty 
terveysvaroitus esiintyy kussakin 
tuotemerkissä mahdollisimman yhtä monta 
kertaa; jäsenvaltiot voivat mukauttaa 
erityisen tupakoinnin vastaisen 
kampanjan yhteydessä, kun kyse on 
kotimaassa tuotetuista tupakkatuotteista, 
jotka on tarkoitettu kotimaista kulutusta 
varten, liitteen I mukaisten 
tekstivaroitusten käyttöä sekä kuvien ja 
valokuvien käyttöä kunkin kampanjan 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tällä tavoin terveyteen liittyvien tekstivaroitusten, kuvien ja valokuvien käyttö sisältyy 
järjestettyyn ja kohdennettuun tupakoinnin vastaiseen kampanjaan, millä lisätään niiden 
käytön ja tupakoinnin vastaisen kampanjan tehokkuutta.
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Tarkistus 732
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Tupakoinnin 
ennaltaehkäisykampanjat ja tupakoinnin 
terveysvaaroja koskevat tiedotusohjelmat 
ovat tehokkaimmat välineet tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset huolehtivat erityisesti 
ensimmäisen asteen kouluissa 
toteutettavista tiedotus- ja 
ennaltaehkäisykampanjoista sekä 
-ohjelmista, joita rahoitetaan osittain 
tämän direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomisesta 
säädetyistä seuraamuksista saatavilla 
tuloilla.

Or. it

Tarkistus 733
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) tämän direktiivin liitteessä I 
lueteltujen tekstivaroitusten 
mukauttamiseksi ottaen huomioon tieteen 
ja tekniikan kehitys;
(b) tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun kuvakirjaston 
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hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys;
(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;
(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Or. en

Perustelu

Kaikki tässä direktiivissä esitetyt päätökset ovat hyvin poliittisia päätöksiä. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Tarkistus 734
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) tämän direktiivin liitteessä I 
lueteltujen tekstivaroitusten 
mukauttamiseksi ottaen huomioon tieteen 
ja tekniikan kehitys;
(b) tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun kuvakirjaston 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys;
(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
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ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;
(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Or. nl

Tarkistus 735
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) tämän direktiivin liitteessä I 
lueteltujen tekstivaroitusten 
mukauttamiseksi ottaen huomioon tieteen 
ja tekniikan kehitys;
(b) tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun kuvakirjaston 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys;
(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;
(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
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tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Or. de

Tarkistus 736
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) tämän direktiivin liitteessä I 
lueteltujen tekstivaroitusten 
mukauttamiseksi ottaen huomioon tieteen 
ja tekniikan kehitys;
(b) tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun kuvakirjaston 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys;
(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;
(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Or. de

Tarkistus 737
Milan Cabrnoch
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 738
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 739
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 740
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 741
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on olennainen osa lainsäädäntöehdotusta, joten sen osalta valtaa ei voida delegoida 
komissiolle.

Tarkistus 742
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Parlamentti säätää jo terveysvaroitusten ulkoasusta, vuorottelusta ja mittasuhteista, joten 
tämän osalta valtaa ei tarvitse delegoida komissiolle.

Tarkistus 743
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 744
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en



PE510.717v02-00 14/56 AM\936778FI.doc

FI

Perustelu

Tämän artiklan 3 kohdan c alakohtaa koskevia delegoituja säädöksiä ei voida sallia. Tämän 
kohdan sisältöä on säänneltävä direktiivissä itsessään.

Tarkistus 745
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Direktiivin olennaisten seikkojen osalta on syytä soveltaa tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 746
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

(c) terveysvaroitusten ulkoasun, 
suunnittelun (mukaan lukien 
kirjasintyyppi ja -koko), vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi ottaen 
huomioon kunkin jäsenvaltion kielelliset 
vaatimukset;

Or. it
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Tarkistus 747
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

(c) terveysvaroitusten muodon, ulkoasun, 
suunnittelun ja vuorottelun
määrittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 748
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun, vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi;

(c) terveysvaroitusten sijoittelun, muodon, 
ulkoasun, suunnittelun ja vuorottelun 
määrittelemiseksi;

Or. el

Perustelu

Terveysvaroitusten mittasuhteet ovat olennainen osa säädöstä. Tästä syystä kaikkiin näihin 
tietoihin tehtäviin muutoksiin on sovellettava tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 749
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 

Poistetaan.
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terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin,
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Or. cs

Tarkistus 750
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 751
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 

Poistetaan.
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tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Or. de

Tarkistus 752
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 753
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja jäsenvaltioiden olisi käytettävä komission 
toimittamaa varoituskirjastoa. Kulttuuristen ja muiden erojen vuoksi tällä taataan 
tehokkaampi vaikutus ja vahvistetaan lainsäädäntöä.

Tarkistus 754
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) poiketen siitä, mitä 7 artiklan 
3 kohdassa säädetään, sellaisten 
edellytysten säätämiseksi, joiden nojalla 
terveysvaroitukset voidaan rikkoa 
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
yhteydessä niin, että varmistetaan tekstin, 
valokuvien ja lopettamista koskevien 
tietojen graafinen koskemattomuus ja 
näkyvyys.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan 3 kohdan d alakohtaa koskevia delegoituja säädöksiä ei voida sallia. Tämän 
kohdan sisältöä on säänneltävä direktiivissä itsessään.

Tarkistus 755
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan

Or. fi
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Perustelu

Kaikkia poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita on säänneltävä samalla tavalla. Sen 
vuoksi artikla 10 on poistettava.

Tarkistus 756
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 757
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy samojen esittäjien esittämään 8 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkistukseen. Jos 
8 artiklan 3 kohtaan esitettyä tarkistusta ei hyväksytä, tämä tarkistus on tarpeeton. 
Pakkaustoimenpiteiden osalta ei pidä luoda porsaanreikiä. Nuoret käyttävät myös muita 
tupakkatuotteita, vaikkakin suhteessa vähemmän kuin savukkeita ja kääretupakkaa.

Tarkistus 758
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet ja kääretupakka on vapautettava 
velvoitteesta, joka koskee 8 artiklan 
2 kohdan mukaisen tiedotusviestin ja 
9 artiklan mukaisten yhdistettyjen 
terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet, kääretupakka ja 
vesipiipputupakka on vapautettava 
velvoitteesta, joka koskee 8 artiklan 
2 kohdan mukaisen tiedotusviestin ja 
9 artiklan mukaisten yhdistettyjen 
terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 759
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet ja kääretupakka on vapautettava 
velvoitteesta, joka koskee 8 artiklan 
2 kohdan mukaisen tiedotusviestin ja 
9 artiklan mukaisten yhdistettyjen 
terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet, kääretupakka ja 
vesipiipputupakka on vapautettava 
velvoitteesta, joka koskee 8 artiklan 
2 kohdan mukaisen tiedotusviestin ja 
9 artiklan mukaisten yhdistettyjen 
terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 



AM\936778FI.doc 21/56 PE510.717v02-00

FI

viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Ks. 6 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus 17.

Tarkistus 760
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet ja kääretupakka on vapautettava 
velvoitteesta, joka koskee 8 artiklan 
2 kohdan mukaisen tiedotusviestin ja 
9 artiklan mukaisten yhdistettyjen 
terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet ja kääretupakka on vapautettava 
velvoitteesta, joka koskee 8 artiklan 
2 kohdan mukaisen tiedotusviestin ja 
9 artiklan mukaisten terveysvaroitusten 
esittämistä. Kussakin näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 761
Martina Anderson

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka
kuin savukkeet ja kääretupakka on 
vapautettava velvoitteesta, joka koskee 
8 artiklan 2 kohdan mukaisen 
tiedotusviestin ja 9 artiklan mukaisten 
yhdistettyjen terveysvaroitusten 
esittämistä. Kussakin näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Muihin poltettavaksi tarkoitettuihin 
tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin ja 
kääretupakkaan on sovellettava 
velvoitetta, joka koskee 8 artiklan 2 kohdan 
mukaisen tiedotusviestin ja 9 artiklan 
mukaisten yhdistettyjen terveysvaroitusten
esittämistä. Kussakin näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 762
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka
kuin savukkeet ja kääretupakka on 
vapautettava velvoitteesta, joka koskee 
8 artiklan 2 kohdan mukaisen 
tiedotusviestin ja 9 artiklan mukaisten 
yhdistettyjen terveysvaroitusten 
esittämistä. Kussakin näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 

Muuta poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa
kuin savukkeita ja kääretupakkaa ei 
vapauteta velvoitteesta, joka koskee 
8 artiklan 2 kohdan mukaisen 
tiedotusviestin ja 9 artiklan mukaisten 
terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 



AM\936778FI.doc 23/56 PE510.717v02-00

FI

9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tällä direktiivillä suojellaan tasapuolisesti kaikkia tupakkatuotteiden kuluttajia.

Tarkistus 763
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisvaroitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kaikkein 
näkyvimmälle pinnalle. Liitteessä I 
lueteltuja tekstivaroituksia on vuoroteltava 
niin, että taataan niiden säännöllinen 
esiintyminen. Nämä varoitukset on 
painettava vähittäismyyntipakkauksen ja
mahdollisen myyntipäällyksen toiseksi 
näkyvimmälle pinnalle.

Yleisvaroitus on painettava 
myyntipäällyksen pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään. Varoitus 
voidaan vaihtoehtoisesti merkitä 
sellaiseen tarraan, jota ei voida irrottaa. 
Liitteessä I lueteltuja tekstivaroituksia on 
vuoroteltava niin, että taataan niiden 
säännöllinen esiintyminen. Nämä 
varoitukset on painettava myyntipäällyksen 
toiseen pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 764
Izaskun Bilbao Barandica

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

Yleisvaroitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen kaikkein näkyvimmälle 
pinnalle. Liitteessä I lueteltuja 
tekstivaroituksia on vuoroteltava niin, että 
taataan niiden säännöllinen esiintyminen. 
Nämä varoitukset on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen toiseksi näkyvimmälle 
pinnalle.

Yleisvaroitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen kaikkein näkyvimmälle 
pinnalle. Liitteessä I lueteltuja 
tekstivaroituksia on vuoroteltava niin, että 
taataan niiden säännöllinen esiintyminen. 
Nämä varoitukset on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen toiseksi näkyvimmälle 
pinnalle, paitsi jos tämä kahdelle pinnalle 
painaminen heikentää viestin 
luettavuutta, esimerkiksi läpinäkyvissä 
kääreissä, joita käytetään 
vähittäismyynnissä kovien pakkausten tai 
paperipakkausten lisänä.

Or. es

Tarkistus 765
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 15 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 17 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
20 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

Or. nl

Tarkistus 766
Martina Anderson
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava vähintään 
50 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
52 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 55 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. en

Tarkistus 767
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen 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 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Or. it

Tarkistus 768
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta, paitsi 
läpinäkyvissä kääreissä, joita käytetään 
vähittäismyynnissä kovien pakkausten tai 
paperipakkausten lisänä. Tämän osuuden 
on oltava 32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa 
on kaksi virallista kieltä, ja 35 prosenttia, 
jos jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. es

Tarkistus 769
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 
40 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
45 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 50 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen 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. nl

Tarkistus 770
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
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tekstivaroituksen on katettava 40 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 45 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
50 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

tekstivaroituksen on katettava 40 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta.

Or. de

Tarkistus 771
Martina Anderson

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 
40 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
45 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 50 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 
60 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
65 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 80 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. en

Tarkistus 772
Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 40 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 45 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 40 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 45 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
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50 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme
virallista kieltä.

50 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Or. it

Tarkistus 773
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 40 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 45 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
50 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 40 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta ja se 
voidaan esittää myös suppealevikkisiin 
tuotteisiin liimattavissa irtoamattomissa 
tarroissa. Tämän osuuden on oltava 
45 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 50 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. es

Tarkistus 774
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
varoitusten on 
vähittäismyyntipakkauksissa, joiden 
näkyvin ulkopinta on yli 75 cm², katettava 
vähintään 22,5 cm²:n pinta-ala kunkin 
ulkopinnan osalta. Tämän pinta-alan on 
oltava 24 cm2, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 26,25 cm2, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.
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Or. de

Perustelu

Tämä muita tupakkatuotteita kuin savukkeita ja itse käärittävää tupakkaa koskeva säännös on 
otettu direktiivistä 2001/37/EY.

Tarkistus 775
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
varoitusten on 
vähittäismyyntipakkauksissa, joiden 
näkyvin pinta on yli 75 cm², kuitenkin 
katettava vähintään 22,5 cm²:n pinta-ala 
kunkin pinnan osalta. Tämän pinta-alan 
on oltava 24 cm2, jos jäsenvaltiossa on 
kaksi virallista kieltä, ja 26,25 cm2, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. de

Perustelu

Tämä säännös on otettu direktiiviehdotukseen direktiivistä 2001/37/EY oikeasuhteisuuden 
vuoksi.

Tarkistus 776
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Jäsenvaltiot voivat kielivaatimusten 
täyttämiseksi määrittää kirjasimen 
pistekoon edellyttäen, että kansallisessa 

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle.
Varoitukset voidaan merkitä myös 
sellaisille tarroille, joita ei voi irrottaa.
Jäsenvaltiot voivat kielivaatimusten 
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lainsäädännössä täsmennetty kirjasinkoko 
on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

täyttämiseksi määrittää kirjasimen 
pistekoon edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetty kirjasinkoko 
on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

Or. de

Perustelu

Muihin tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin ja itse käärittävään tupakkaan sovelletaan 
direktiivin 2001/37/EY vastaavia vaatimuksia. Tarkistuksella lisätty virke on osa kyseisiä 
vaatimuksia. Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 18 kappaleen mukaisesti olisi sallittava 
sellaisten merkintöjen käyttö, joita ei voida irrottaa. Näin helpotetaan mainitun direktiivin 
vaatimusten mukaisten varoitusten merkitsemistä.

Tarkistus 777
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Jäsenvaltiot voivat kielivaatimusten 
täyttämiseksi määrittää kirjasimen 
pistekoon edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetty kirjasinkoko 
on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Varoitukset voidaan kiinnittää tarroina 
edellyttäen, ettei näitä tarroja voida 
irrottaa. Jäsenvaltiot voivat 
kielivaatimusten täyttämiseksi määrittää 
kirjasimen pistekoon edellyttäen, että 
kansallisessa lainsäädännössä täsmennetty 
kirjasinkoko on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

Or. en

Tarkistus 778
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta



AM\936778FI.doc 31/56 PE510.717v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle 
taustalle. Jäsenvaltiot voivat 
kielivaatimusten täyttämiseksi määrittää 
kirjasimen pistekoon edellyttäen, että 
kansallisessa lainsäädännössä täsmennetty 
kirjasinkoko on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

(a) painettava mustalla lihavoidulla Comic 
Sans -kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Jäsenvaltiot voivat kielivaatimusten 
täyttämiseksi määrittää kirjasimen 
pistekoon edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetty kirjasinkoko 
on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

Or. nl

Tarkistus 779
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) keskitettävä alueelle, jolle teksti on 
painettava, yhdensuuntaisesti 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen ylälaidan
kanssa;

(b) keskitettävä alueelle, jolle teksti on 
painettava, sellaiseen paikkaan 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä, jossa 
se on pakkauksen käsittelyn ja tekstin 
lukusuunnan kannalta mahdollisimman 
helposti luettava;

Or. es

Tarkistus 780
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään vähintään 3 millimetriä ja 
enintään 4 millimetriä, sen pinta-alan 

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään 3 millimetriä, sen pinta-
alan sisällä, joka on varattu 
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sisällä, joka on varattu varoitustekstille. varoitustekstille.

Or. en

Perustelu

Ei paranna sisämarkkinoiden toimintaa tai edistä kansanterveyttä koskevan tavoitteen 
täyttymistä.

Tarkistus 781
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään vähintään 3 millimetriä ja 
enintään 4 millimetriä, sen pinta-alan 
sisällä, joka on varattu varoitustekstille.

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään 3 millimetriä, sen pinta-
alan sisällä, joka on varattu 
varoitustekstille.

Or. de

Perustelu

Säännös ei vaikuta myönteisesti sisämarkkinoihin eikä kansanterveyden suojeluun. Se olisi 
muotoiltava selvästi ja yksiselitteisesti.

Tarkistus 782
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään vähintään 3 millimetriä ja
enintään 4 millimetriä, sen pinta-alan 
sisällä, joka on varattu varoitustekstille.

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään enintään 2 millimetriä, sen 
pinta-alan sisällä, joka on varattu 
varoitustekstille.

Or. nl
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Tarkistus 783
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki tässä direktiivissä esitetyt päätökset ovat hyvin poliittisia päätöksiä. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Tarkistus 784
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 785
Holger Krahmer
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 786
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 787
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 788
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Direktiivin olennaisten seikkojen osalta on syytä soveltaa tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 789
Timothy Kirkhope

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. en

Tarkistus 790
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos valta antaa delegoituja säädöksiä annettaisiin komissiolle, se voisi muuttaa direktiiviä 
vapautuksen kumoamiseksi yksipuolisesti ja perustavaa laatua olevalla tavalla, joten 
vapautuksen kumoamista koskevista tulevista muutoksista olisi pikemminkin päätettävä 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 791
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 

Poistetaan.



AM\936778FI.doc 37/56 PE510.717v02-00

FI

joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 10 artiklan 1 ja 5 kohta sisältävät direktiivin olennaisia osia eivätkä näin ollen 
sisälly delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 792
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 793
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
millä tarkoitetaan myyntimäärien 
vähintään 20 prosentin kasvua 
kymmenessä suurimpien markkinoiden 
jäsenvaltiossa 5 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti toimitettujen myyntitietojen 
perusteella tai käytön yleisyyden kasvua 
alle 25-vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
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10 prosenttiyksiköllä vähintään 
10 jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan 
osalta ____ [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
julkaistun Eurobarometriraportin tai 
vastaavien käytön yleisyyttä koskevien 
tutkimusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 794
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden, 
kääretupakan ja vesipiipputupakan 
osalta, jos olosuhteissa tapahtuu merkittävä 
muutos komission raportissa vahvistetulla 
tavalla.

Or. ro

Tarkistus 795
Marit Paulsen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kussakin savuttomien tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Lukuun ottamatta 15 artiklassa 
tarkoitettuja tuotteita kussakin 
savuttomien tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
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oltava seuraava terveysvaroitus:

Or. en

Tarkistus 796
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kussakin savuttomien tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Kussakin savuttomien tupakkatuotteiden, 
jotka eivät ole tupakointia jäljitteleviä 
sähköisiä nestettä höyrystäviä 
inhalaatiovalmisteita,
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Or. en

Perustelu

Sähkösavukkeisiin tarvitaan erityinen tuotteen ominaispiirteisiin mukautettu terveysvaroitus, 
joka vastaa nikotiinia sisältäville tuotteille ehdotettua varoitusta.

Tarkistus 797
Renate Sommer, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kussakin savuttomien tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Kussakin savuttomien tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
nenänuuskaa lukuun ottamatta oltava 
seuraava terveysvaroitus:

Or. de
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Tarkistus 798
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote vaarantaa terveytesi ja 
aiheuttaa riippuvuutta.

Or. el

Tarkistus 799
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta, mutta siihen 
liittyy merkittävästi vähemmän 
terveysriskejä kuin tupakointiin.

Or. en

Perustelu

On tärkeämpää antaa tietoa suhteellisesta riskistä kuin esittää haitoista määrittelemättömiä 
lausuntoja. Ehdotetulla viestillä annetaan tupakan käyttäjille selkeä näyttöön perustuva tieto.

Tarkistus 800
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote vaarantaa terveytesi ja 
aiheuttaa riippuvuutta.

Or. pt
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Tarkistus 801
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber, Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote vaarantaa terveytesi ja 
aiheuttaa riippuvuutta.

Or. de

Perustelu

Kaikki savuttomat tupakkatuotteet sisältävät nikotiinia, joka on myrkyllinen ja riippuvuutta 
aiheuttava aine. Lisäksi monet savuttomat tupakkatuotteet ovat syöpää aiheuttavia ja voivat 
olla syynä muun muassa haimasyöpään tai suuontelonsyöpään (vrt. 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf)

Tarkistus 802
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kussakin tupakointia jäljittelevän 
sähköisen nestettä höyrystävän 
inhalaatiovalmisteen 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:
Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi 
aiheuttaa riippuvuutta.

Or. en

Perustelu

Sähkösavukkeisiin tarvitaan erityinen tuotteen ominaispiirteisiin mukautettu terveysvaroitus, 
joka vastaa nikotiinia sisältäville tuotteille ehdotettua varoitusta.
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Tarkistus 803
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

(b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta.

Or. de

Tarkistus 804
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

(b) sen on katettava 15 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 18 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
20 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

Or. de

Perustelu

Eräässä Eurobarometri-tutkimuksessa 82 prosenttia vastaajista ilmoitti, etteivät varoitukset 
vaikuta heidän päätökseensä tupakkatuotteiden käytöstä.

Tarkistus 805
Daniël van der Stoep
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

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

Or. nl

Tarkistus 806
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Or. it

Tarkistus 807
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yleisvaroituksen on katettava 
pienimmissä pakkauksissa, joiden 
suurimman pinnan pinta-ala on alle 
25 cm2, vähintään 20 prosenttia kyseisestä 
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pinnasta.

Or. de

Tarkistus 808
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki tässä direktiivissä esitetyt päätökset ovat hyvin poliittisia päätöksiä. Kaikki muutokset 
on tehtävä tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Tarkistus 809
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys.

Poistetaan.

Or. cs
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Tarkistus 810
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 811
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden 
kehitys.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 812
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 

Poistetaan.
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tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 
joka
a) edistää tupakkatuotteen myyntiä 
tavalla, joka on virheellinen, 
harhaanjohtava tai vilpillinen tai antaa 
todennäköisesti väärän vaikutelman 
tuotteen ominaisuuksista, 
terveysvaikutuksista, vaaroista tai 
päästöistä;
b) antaa ymmärtää, että tietty 
tupakkatuote on vähemmän haitallinen 
kuin muut tai että sillä on elinvoimaa ja 
energiaa lisääviä, parantavia, 
nuorentavia, luonnollisia, orgaanisia tai 
muutoin positiivisia terveydellisiä tai 
sosiaalisia vaikutuksia;
c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;
d) muistuttaa elintarviketta.

Or. en

Perustelu

Ei paranna sisämarkkinoiden toimintaa tai edistä kansanterveyttä koskevan tavoitteen 
täyttymistä.

Tarkistus 813
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 
joka

Poistetaan.

a) edistää tupakkatuotteen myyntiä 
tavalla, joka on virheellinen, 
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harhaanjohtava tai vilpillinen tai antaa 
todennäköisesti väärän vaikutelman 
tuotteen ominaisuuksista, 
terveysvaikutuksista, vaaroista tai 
päästöistä;
b) antaa ymmärtää, että tietty 
tupakkatuote on vähemmän haitallinen 
kuin muut tai että sillä on elinvoimaa ja 
energiaa lisääviä, parantavia, 
nuorentavia, luonnollisia, orgaanisia tai 
muutoin positiivisia terveydellisiä tai 
sosiaalisia vaikutuksia;
c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;
d) muistuttaa elintarviketta.

Or. de

Perustelu

Säännös ei vaikuta myönteisesti sisämarkkinoihin eikä kansanterveyden suojeluun.

Tarkistus 814
Marit Paulsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 
joka

1. Lukuun ottamatta 15 artiklassa 
tarkoitettuja tuotteita 
vähittäismyyntipakkauksen, mahdollisen 
myyntipäällyksen ja itse tupakkatuotteen 
pakkausmerkinnöissä ei saa olla mitään 
tekijää tai ominaisuutta, joka

Or. en

Tarkistus 815
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 
joka

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä 
ja/tai sen tavaramerkissä ei saa olla 
mitään tekijää tai ominaisuutta, joka

Or. es

Perustelu

Pyritään välttämään se, että direktiivin voimaan tultua olisi mahdollista saattaa markkinoille 
tavaramerkkejä, joiden nimi olisi esimerkiksi ”Vitality”(”elinvoima”).

Tarkistus 816
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 
joka

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla tuotemerkkiä tai mitään tekijää tai 
ominaisuutta, joka

Or. fi

Tarkistus 817
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 

1. Vähittäismyyntipakkauksen, 
mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla tietoja nikotiini- terva- ja 
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joka hiilimonoksidipitoisuuksista eikä mitään 
tekijää tai ominaisuutta, joka

Or. de

Perustelu

Terva- nikotiini- ja hiilimonoksidimääriä koskevat savukepakkausten nykymerkinnät ovat 
harhaanjohtavia, koska ne antavat kuluttajille vääränlaisen turvallisuudentunteen (ja 
uskomuksen siitä, että savukkeet ovat terveellisempiä, jos määrät ovat pienemmät).

Tarkistus 818
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää tupakkatuotteen myyntiä tavalla, 
joka on virheellinen, harhaanjohtava tai 
vilpillinen tai antaa todennäköisesti väärän 
vaikutelman tuotteen ominaisuuksista, 
terveysvaikutuksista, vaaroista tai 
päästöistä;

a) edistää tupakkatuotteen myyntiä ja lisää 
sen käyttöä tavalla, joka on virheellinen, 
harhaanjohtava tai vilpillinen tai antaa 
todennäköisesti väärän vaikutelman 
tuotteen ominaisuuksista, 
terveysvaikutuksista, vaaroista tai 
päästöistä;

Or. es

Tarkistus 819
Ewald Stadler

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

Komission teksti Tarkistus

a a) antaa ymmärtää, että tietty 
tupakkatuote on vähemmän haitallinen 
kuin muut, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa voidaan osoittaa tieteellisesti, että 
haittavaikutus on huomattavasti 
vähäisempi verrattuna jo kaupan oleviin 
tupakkatuotteisiin;
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Or. de

Perustelu

Kun tupakkatuotteita käytetään, palamisprosessissa syntyy erilaisia haitallisia aineita. Tässä 
vaiheessa olisi varsin epäoikeudenmukaista kieltää sellaisten tupakkatuotteiden kehittäminen, 
joissa haitallisten aineiden määriä on vähennetty. Näin valmistajilta otettaisiin motivaatio 
jatkaa tupakoinnin vaikutusten tutkimista uudentyyppisten tuotteiden kehittämiseksi.

Tarkistus 820
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut tai 
että sillä on elinvoimaa ja energiaa 
lisääviä, parantavia, nuorentavia, 
luonnollisia, orgaanisia tai muutoin 
positiivisia terveydellisiä tai sosiaalisia 
vaikutuksia;

b) tupakkatuotteiden pakkauksessa ei saa 
käyttää tekstejä, nimiä, tavaramerkkejä 
eikä kuvallisia tai muita merkkejä, jotka 
antavat ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut;

Or. es

Tarkistus 821
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote
on vähemmän haitallinen kuin muut tai 
että sillä on elinvoimaa ja energiaa 
lisääviä, parantavia, nuorentavia, 
luonnollisia, orgaanisia tai muutoin 
positiivisia terveydellisiä tai sosiaalisia
vaikutuksia;

b) antaa ymmärtää, että tietyllä 
tupakkatuotteella on parantavia, 
nuorentavia tai muutoin positiivisia 
terveydellisiä vaikutuksia;

Or. de
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Perustelu

Eri tupakkatuotteille on erilaiset vaikutukset. Täysi-ikäiset kuluttajat ottavat tupakkatuotteita 
valitessaan vähemmän huomioon tuotekuvauksen kuin todellisen subjektiivisen tuntemuksen, 
joka näitä tuotteita käytettäessä syntyy. Kategoriat ”energiaa lisäävä” ja ”elinvoimaa 
lisäävä” ovat luonteeltaan subjektiivisia. Kategoriat ”orgaaninen” ja ”luonnollinen” ovat 
siinä mielessä hyväksyttäviä, että tupakkatuotteiden käyttäminen kiistämättä johtaa 
biokemiallisiin reaktioihin.

Tarkistus 822
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut tai 
että sillä on elinvoimaa ja energiaa 
lisääviä, parantavia, nuorentavia,
luonnollisia, orgaanisia tai muutoin 
positiivisia terveydellisiä tai sosiaalisia
vaikutuksia;

b) antaa ymmärtää, että tietyllä 
tupakkatuotteella on elinvoimaa ja 
energiaa lisääviä, parantavia, nuorentavia 
tai muutoin positiivisia terveydellisiä 
vaikutuksia;

Or. it

Perustelu

Vaarana on, että tuotteen luonnollisia, orgaanisia ja sosiaalisia vaikutuksia koskevat tiedot 
tulkitaan liian laaja-alaisesti ja harkinnanvaraisesti. Etusijalle olisi sen sijaan asetettava 
tuotteita koskevat olennaiset tiedot SEUT-sopimuksen kuluttajansuojaa koskevien määräysten 
ja WTO:n sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 823
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut tai että 

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut tai että 
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sillä on elinvoimaa ja energiaa lisääviä, 
parantavia, nuorentavia, luonnollisia, 
orgaanisia tai muutoin positiivisia 
terveydellisiä tai sosiaalisia vaikutuksia;

sillä on elinvoimaa ja energiaa lisääviä, 
parantavia, nuorentavia, luonnollisia, 
orgaanisia tai muutoin positiivisia 
terveydellisiä vaikutuksia;

Or. de

Perustelu

Tekstiyhteydessä esiintyvää ilmausta ”positiiviset sosiaaliset vaikutukset” ei ole määritelty, 
joten se aiheuttaisi tulkintaongelmia.

Tarkistus 824
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut tai että 
sillä on elinvoimaa ja energiaa lisääviä, 
parantavia, nuorentavia, luonnollisia, 
orgaanisia tai muutoin positiivisia 
terveydellisiä tai sosiaalisia vaikutuksia;

b) antaa ymmärtää suoraan tai muihin 
tuotteisiin vertaamalla, että tietty 
tupakkatuote on vähemmän haitallinen 
kuin muut tai että sillä on elinvoimaa ja 
energiaa lisääviä, parantavia, nuorentavia, 
luonnollisia, orgaanisia tai muutoin 
positiivisia terveydellisiä tai sosiaalisia 
vaikutuksia;

Or. es

Tarkistus 825
Jutta Haug

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut tai että 
sillä on elinvoimaa ja energiaa lisääviä, 
parantavia, nuorentavia, luonnollisia, 
orgaanisia tai muutoin positiivisia 

b) antaa ymmärtää, että tietty tupakkatuote 
on vähemmän haitallinen kuin muut tai että 
sillä on elinvoimaa ja energiaa lisääviä, 
parantavia, nuorentavia tai muutoin 
positiivisia terveydellisiä vaikutuksia;
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terveydellisiä tai sosiaalisia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 826
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 827
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 828
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 829
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Vaarana on, että kyseiset tiedot tulkitaan liian laaja-alaisesti ja harkinnanvaraisesti, jolloin 
kuluttajat eivät välttämättä saa olennaisia tietoja tuotteesta, vaikka kyseisten tietojen 
saamisen pitäisi olla taattua SEUT-sopimuksen kuluttajansuojaa koskevien määräysten ja 
WTO:n sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 830
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Savukkeet, joilla on tunnusomainen tuoksu tai maku ovat suosittuja (niiden osuus 
tupakkatuotteiden markkinoista on huomattava) ainoastaan muutamassa EU:n jäsenvaltiossa. 
Muissa jäsenvaltioissa maustettujen savukkeiden suosio on mitättömän pieni ja eräissä 
olematon. Näin ollen komission ehdottamat ratkaisut koettelevat eniten sellaisten 
jäsenvaltioiden markkinoita, joissa maustetut savukkeet ovat suosittuja, eivätkä käytännössä 
kohdistu muiden jäsenvaltioiden markkinoihin. Tällainen ratkaisu on suhteeton ja siksi se 
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tulisi poistaa.

Tarkistus 831
Renate Sommer, Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muistuttaa elintarviketta. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Samankaltaisuudesta elintarvikkeiden kanssa säädetään jo 6 artiklassa.

Tarkistus 832
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muistuttaa elintarviketta. d) muistuttaa elintarviketta, kosmeettista 
tai arkista tuotetta;

Or. es

Tarkistus 833
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muistuttaa elintarviketta. d) suussa käytettäväksi tarkoitetun 
tupakan tapauksessa muistuttaa 
elintarviketta.

Or. it
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Perustelu

Kyseinen vaatimus olisi tällä hetkellä voimassa olevan tupakkatuotteita koskevan direktiivin 
mukaisesti rajattava suussa käytettäväksi tarkoitettuihin tupakkatuotteisiin ja säilytettävä 
virheellisten tietojen välittämisen estämiseksi.


