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Tarkistus 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit 
ja taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 835
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit 
ja taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit 
ja taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kiellettyjä 
tekijöitä ja piirteitä ovat tarrat, jotka 
voidaan poistaa (ei veromerkit), 
irtolehtiset tai muu lisämateriaali, 
raaputusmerkit ja taskut.

Or. de

Perustelu

Kiellettyjen tekijöiden ja piirteiden luettelon on oltava konkreettinen, jotta oikeusvarmuus 
voidaan taata. Tuotenimet ja -symbolit sekä niiden graafinen muoto ja väritys kuuluvat 
tavaramerkin omistajan omistusoikeuden piiriin eikä niitä siten voida kieltää.

Tarkistus 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit tai muu lisämateriaali kuten 
liimalaput, tarrat, kiinnitetyt lehtiset, 
raaputusmerkit ja taskut. Tuotetta 
koskevien asiatietojen antamista 
kuluttajille ei voida kieltää. Tämän 
direktiivin voimaantulopäivänä 
asianmukaisesti rekisteröityjä merkkejä ei 
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voida kieltää.

Or. it

Perustelu

Eräillä kielloilla estettäisiin nykyisin rekisteröityjä tuotteita ja merkkejä koskevien 
olennaisten tietojen välittäminen, mikä saattaisi rikkoa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen sisältämiä kuluttajien oikeuksia koskevia määräyksiä ja WTO:n sääntöjä. Lisäksi 
todettakoon, että sellaisten savukkeiden kieltäminen, joiden halkaisija on alle 7,5 mm, 
aiheuttaisi kielteisiä seuraamuksia ja ajaisi kuluttajat laittomille markkinoille. Tällä olisi 
selkeitä kielteisiä vaikutuksia terveyteen.

Tarkistus 838
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit tai muu lisämateriaali kuten 
liimalaput, tarrat, kiinnitetyt lehtiset, 
raaputusmerkit ja taskut.

Tuotetta koskevien asiatietojen antamista 
kuluttajille ei voida kieltää.

Tämän direktiivin voimaantulopäivänä 
asianmukaisesti rekisteröityjä merkkejä ei 
voida kieltää.

Or. it

Tarkistus 839
Christa Klaß
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, irtolehtiset tai muu lisämateriaali 
kuten liimalaput, tarrat, kiinnitetyt lehtiset, 
raaputusmerkit ja taskut.

Or. en

Perustelu

”Harhaanjohtavia värejä” ei ole määritetty eikä ole uskottavaa perustetta, jonka vuoksi värit 
voitaisiin katsoa harhaanjohtaviksi. Ei myöskään ole kansanterveyteen tai sisämarkkinoiden 
toimintaan liittyvää perustetta kieltää halkaisijaltaan pieniä savukkeita.

Tarkistus 840
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, irtolehtiset tai muu lisämateriaali 
kuten liimalaput, tarrat, kiinnitetyt lehtiset, 
raaputusmerkit ja taskut.

Or. de
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Perustelu

Ei ole olemassa ”harhaanjohtavien värien” määritelmää eikä uskottavaa perustelua 
oletukselle, että tietyt värit voivat olla harhaanjohtavia. Kansanterveyden ja 
sisämarkkinoiden suojelu huomioon ottaen ei ole perustetta myöskään sille, että kaikki pienen 
halkaisijan omaavat sikarit olisi kiellettävä.

Tarkistus 841
Kristian Vigenin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, kuvalliset tai muut merkit, 
harhaanjohtavat värit, irtolehtiset tai muu 
lisämateriaali kuten liimalaput, tarrat, 
kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Tarkistus 842
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, irtolehtiset tai muu lisämateriaali 
kuten liimalaput, tarrat, kiinnitetyt lehtiset, 
raaputusmerkit ja taskut, tai ne voivat 
liittyä itse tupakkatuotteen muotoon.
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joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

Or. cs

Tarkistus 843
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut.

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 
tulisi poistaa.

Tarkistus 844
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Tarkistus 845
Timothy Kirkhope

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Tarkistus 846
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. pt

Tarkistus 847
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. el

Tarkistus 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
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voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut sekä kaikki koristeet, tai ne voivat 
liittyä itse tupakkatuotteen muotoon.

Or. pl

Perustelu

Yhden tuotteen myyntiä ei voi kieltää perusteetta. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle 
haitallisia. Ei ole todisteita siitä, että ohuet savukkeet olisivat haitallisempia kuin tavalliset 
savukkeet. Ei ole myöskään konkreettista tietoa niiden käytöstä tupakkatuotteiden sallittua 
ostoikää nuorempien keskuudessa. Jos ne siis pakataan ja merkitään tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti, ei ole perusteita kieltää myyntiä EU:ssa.

Tarkistus 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Tarkistus 850
Sergej Kozlík
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Tarkistus 851
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. nl

Tarkistus 852
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, ei sallita 
myytäväksi EU:n alueella.

Or. fi

Tarkistus 853
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 6,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

Or. en

Tarkistus 854
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 



PE510.718v02-00 14/65 AM\936989FI.doc

FI

voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. de

Perustelu

Tällainen oikeudellinen oletus perustuisi olemattomaan tutkimukseen, ja se on siksi 
poistettava.

Tarkistus 855
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan savukkeen halkaisijaa koskevan määritelmän poistamista. Säännöksen 
käyttöönotto merkitsisi ohuiden savukkeiden kieltämistä, mille ei ole tieteellistä perustetta, 
joten sitä ei voida hyväksyä.
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Tarkistus 856
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon. Savukkeita, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, pidetään 
harhaanjohtavina.

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. el

Perustelu

Tämänhetkiset tieteelliset tiedot eivät osoita, että savukkeen halkaisijalla ja tupakoinnin 
aloittamisen välillä olisi mitään suoraa yhteyttä tai että ohuet savukkeet olisivat 
houkuttelevampia. Tästä syystä kielto ei johda tupakoinnin lopettamiseen vaan siihen, että 
tietyn tupakkatuotteiden ryhmän kuluttaminen päätetään.

Tarkistus 857
Eleni Theocharous

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

Komission teksti Tarkistus

(1) Tieteellisesti todistetut ilmoitukset 
siitä, että tietty tuote aiheuttaa muita 
vähemmän haittaa, olisi vapautettava 1 b 
ja 2 kohdan säännöksistä. Valmistajien 
on toimitettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille tiedot siitä, 
että tuote on vähemmän haitallinen.

Or. el
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Tarkistus 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

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

Komission teksti Tarkistus

Suodatinsavukkeissa imupään 
päällyspaperin (”Tipping Paper”) on 
oltava niin monimutkainen, että se suojaa 
tuoteväärennöksiltä. Lisäksi sillä on 
oltava vähintään seuraavat ominaisuudet:
a) usea näkyvä painoväri ja valmistus 
syväpainolla;
b) kaikki valkoiset alueet on päällystettävä 
lakalla;
c) monimutkaiset painatukset, joissa 
osittain ohuita kuvioita;
d) paino valkoiselle pohjapaperille;
e) esiperforointi, joka on riittävän 
kaukana savukkeen päästä.

Or. de

Perustelu

Tuotteet, joissa on useita erilaisia painovärejä ja osittain erittäin ohuita kuvioita, ja 
esiperforointitekniikka ovat vain asemansa vakiinnuttaneiden toimittajien käytettävissä. Kun 
niihin lisätään vielä paperia koskevat erityisvaatimukset, jotka koskevat esimerkiksi 
valkoisuutta, ne estävät tehokkaasti laittomien savukkeiden myynnin. Perforoidun alueen 
sijainnilla varmistetaan, että kuluttaja ei voi peittää reikiä ja siten vahvistaa savua.

Tarkistus 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

(1) Savukepaperissa on oltava vesileima.



AM\936989FI.doc 17/65 PE510.718v02-00

FI

Or. de

Perustelu

Tällä torjutaan väärennöksiä.

Tarkistus 860
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja 
piirteitä voivat olla muun muassa 
harhaanjohtavat tekstit ja kuvat.

Or. cs

Tarkistus 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähittäismyyntipakkaukseen on 
sallittua liittää merkintä tuotteen 
valmistuksessa käytetystä 
tupakkalajikkeesta ja/tai sen alkuperästä.

Or. it

Perustelu

Näin ei tehdä eroa eri tupakkalajikkeiden välille (ks. johdanto-osan kappale 16).

Tarkistus 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Vähittäismyyntipakkausten ulkonäkö ja 
sisältö
1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.
2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
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tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Vähittäismyyntipakkausten ulkonäkö ja 
sisältö
1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.
2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
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sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. it

Perustelu

Näiden säännösten tukemiselle ei ole terveydellisiä perusteita. Näillä toimilla kiellettäisiin 
kuluttajien jo käyttämien tuotteiden markkinointi, mikä edistäisi salakuljetusta ja 
väärentämistä, jolloin kuluttajien valinnanmahdollisuudet, kilpailu ja innovointi vähenisivät. 
Tämä vaikuttaisi selkeän kielteisesti terveydensuojeluun.

Tarkistus 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Vähittäismyyntipakkausten ulkonäkö ja 
sisältö
1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
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katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.
2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. es

Perustelu

Ei ole puolueettomia tieteellisiä perusteita sille, että tällä toimenpiteellä pystytään 
vaikuttamaan halutulla tavalla nuorten tupakan käyttöön. Toimenpide ei myöskään 
noudattaisi vapaata kilpailua, ja se estäisi tuotteiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin 
alueella.

Tarkistus 865
Cristiana Muscardini
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 868
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 

Poistetaan.
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tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Perustelu

Ei ole sisämarkkinoiden toimintaan liittyvää perustetta niiden pakkausten rajoittamiseksi, 
joissa tupakkatuotteita myydään. Ehdotus on pakkauksia ja vastavuoroista tunnustamista 
koskevan EU:n sisämarkkinapolitiikan, erityisesti direktiivin 2007/45, vastainen.

Tarkistus 869
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 870
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 

Poistetaan.
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muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. it

Tarkistus 871
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan tai 
hylsytupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan särmiö tai 
lieriömäinen komposiittirasia, joka voi 
olla pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Kääretupakan tai 
hylsytupakan vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Tarkistus 873
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan ja 
hylsytupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan särmiö tai 
lieriömäinen komposiittirasia, joka voi 
olla pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Kääretupakan tai 
hylsytupakan vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisessä vaikutustenarvioinnissa ei arvioitu taskumallisen pakkauksen käyttöä muiden 
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irtotupakkatyyppien osalta, eikä kääretupakan ja hylsytupakan merkittäviä eroja otettu 
asianmukaisesti huomioon ehdotuksessa. Pakkaustyypissä olisi tehtävä ero kuluttajan 
vaatimien ominaispiirteiden perusteella. Komposiittirasia on hyväksi osoittautunut 
irtotupakan pakkaustapa. Nykymuodossaan ehdotus voisi haitata innovatiivisten 
pakkaustuotteiden kehittämistä tulevaisuudessa ja vaikuttaa loppukuluttajalle tarjotun 
tupakan laatuun.

Tarkistus 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö, jossa on vähintään 20 savuketta. 
Muun poltettavaksi tarkoitetun tupakan
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan särmiö tai lieriömäinen 
komposiittirasia, joka voi olla pussimainen 
eli suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä, ja joka sisältää 
vähintään 40 g tupakkaa.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisessä ehdotuksessa ei oteta huomioon erityisesti hylsysavukkeita ja piippuja varten 
hienoksi leikatun irtotupakan komposiittirasiavaatimuksia. Tarkistuksen tavoitteena on tehdä 
tupakoinnin aloittamisesta vähemmän houkuttelevaa nuorille, mutta komposiittirasioita 
ostavat tavallisesti iäkkäämmät kuluttajat, ja painonsa sekä sisältämänsä määrän vuoksi 
rasiat ovat taskuja kalliimpia, eivätkä näin houkuttele taloudellisesti nuoria.

Tarkistus 875
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan ja 
irtotupakan (”make your own”)
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. de

Perustelu

Yhdistelmäpakkaukset, joita käytetään itse täytettäviin savukkeisiin (”make your own”), olisi 
sallittava samanarvoisina tupakkapussien rinnalle, sillä yhdistelmäpakkaus on tupakkapussiin 
verrattuna suurempi ja kalliimpi pakkausmuoto eikä sovellu matkalle. Näistä syistä 
yhdistelmäpakkaus on nuorille paljon vähemmän houkutteleva kuin tupakkapussi.

Tarkistus 876
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.
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tupakkaa vähintään 40 g.

Or. de

Tarkistus 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. de

Perustelu

Pakkausten muotoilu on jätettävä valmistajille niin kuin tähänkin asti. Osa hienoksi leikatusta 
tupakasta myydään yhdistelmäpakkauksissa, joiden sisältö on 50–200 grammaa. Kyseinen 
hienoksi leikattu tupakka on yleensä ilmavaa irtotupakkaa, jota ei ole helppo pakata 
pusseihin, koska se voisi pusertua niissä helposti. Pienet pakkaukset tai huulipunan muotoiset 
pakkaukset olisi kuitenkin kiellettävä, koska ne houkuttelevat erityisesti nuoria.

Tarkistus 878
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava
muodoltaan suorakulmainen särmiö. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkaus 
voi olla muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkaus voi olla 
muodoltaan särmiö tai lieriömäinen tai
pussimainen eli suorakaiteen muotoinen 
tasku, jossa on suuaukon peittävä läppä. 
Läpän on oltava riittävän suuri, jotta 
varmistetaan tekstin, valokuvien ja 
lopettamista koskevien tietojen graafinen 
koskemattomuus ja näkyvyys direktiivin 
9 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
edellyttämällä tavalla. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 10 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 12,5 g.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pidä rajoittaa merkittävästi pakkausta koskevia määritelmiä. Sillä 
vaarannettaisiin valmistusalan työpaikat koko toimitusketjussa ja rohkaistaisiin laitonta 
kauppaa. Samalla rajoitettaisiin kuluttajien valinnanvaraa sekä innovointia ja kilpailua. 
Tästä olisi haittaa teollis- ja tekijänoikeuksille. Toimenpiteet ovat sisämarkkinaperiaatteiden 
vastaisia ja niillä olisi myös kielteisiä vaikutuksia terveyttä koskeviin toimenpiteisiin.

Tarkistus 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö.
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 

1. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan joko pussimainen eli tasku, 
jossa on suuaukon peittävä läppä, tai 
särmiön tai lieriön muotoinen pakkaus. 
Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava vähintään 20 savuketta. 
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katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava tupakkaa vähintään 20 g.

Or. en

Perustelu

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

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

Tarkistus 880
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö.
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on 
suuaukon peittävä läppä. Läpän on 
katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan joko pussimainen eli tasku, 
jossa on suuaukon peittävä läppä, tai rasia. 
Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava vähintään 20 savuketta. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en
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Perustelu

On varmistettava, että ehdotetut pakkausmuutokset eivät haittaa valmiuksia tunnistaa ja estää 
väärennetyt pakkaukset. Liian tiukat kuvaukset voisivat haitata EU:n asemaa väärennösten 
torjunnassa.

Tarkistus 881
Michèle Striffler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen tai jäykkä rasia. 
Pussin on oltava suorakaiteen muotoinen 
tasku, jossa on suuaukon peittävä läppä. 
Läpän on katettava vähintään 70 prosenttia 
pakkauksen etuosasta. Jäykässä rasiassa 
on oltava runko, kansi ja pohja.
Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava vähintään 20 savuketta. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava tupakkaa vähintään 40 g.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella sallitaan tupakan komposiittirasioiden käyttö. Ne voivat olla kierrätettävää 
kartonkia ja näin ekologinen pakkausvaihtoehto. Suurikokoiset rasiat mahdollistavat myös 
terveysvaroitusten paremman luettavuuden. Rasiat ovat monimutkaisen ja kalliin 
eurooppalaisen teknologian tulosta, ja niiden väärentäminen on hyvin vaikeaa.

Tarkistus 882
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa yhteensä vähintään 33 g. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa 
on oltava tupakkaa vähintään 80 g.

Or. en

Perustelu

Tuntuva toimenpide nuorten tupakoinnin aloittamisen torjumiseksi olisi kaksinkertaistaa 
tavanomaisten pakkausten sisältämän tupakan määrä. Näin pakkauksen hinta tavallisesti 
kaksinkertaistuisi (vaikka savukkeiden yksikköhinta säilyisi samana). Pakkauksen korkeampi 
hinta olisi nuorille merkittävä este tupakoinnin aloittamiselle ja tupakkarasian impulsiiviselle 
ostamiselle.

Tarkistus 883
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suurin piirtein 
suorakulmainen särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
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tupakkaa vähintään 40 g. tupakkaa vähintään 20 g.

Or. cs

Tarkistus 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 50 g.

Or. ro

Tarkistus 885
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
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vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

vähintään 19 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Perustelu

On hyväksyttävää säännellä vähittäismyyntipakkausten savukkeiden vähimmäismäärää. 
Ehdotan kuitenkin savukkeiden määrän vahvistamista 19 savukkeeseen 20 sijaan, jolloin 
otettaisiin huomioon Unkarissa tällä hetkellä sovellettavat kansalliset säännökset.

Tarkistus 886
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen tai 
kannellinen pakkaus. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Perustelu

Ei ole tieteellistä perustetta kannellisen pakkauksen kieltämiselle.

Tarkistus 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 888
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 889
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai Poistetaan.
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pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

Or. de

Perustelu

Sisämarkkinoita ajatellen ei ole mitään perustetta säännellä pakkauskokoja, joissa eri 
tupakkatuotteita myydään. Ehdotus on vastoin EU:n sisämarkkinapolitiikkaa pakkausten ja 
vastavuoroisen tunnustamisen osalta direktiivin 2007/45 mukaisesti.

Tarkistus 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pakkausten muotoilun suhteen valmistajille on jätettävä tietty joustonvara niin kuin tähänkin 
asti.

Tarkistus 891
Julie Girling
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, ja siinä voi olla
avausmekanismi, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen avaamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että ehdotetut pakkausmuutokset eivät haittaa valmiuksia tunnistaa ja estää 
väärennetyt pakkaukset. Liian tiukat kuvaukset voisivat haitata EU:n asemaa väärennösten 
torjunnassa.

Tarkistus 892
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, ja siinä saa olla 
avausmekanismi, joka voidaan sulkea 
uudelleen ensimmäisen avauskerran 
jälkeen.

Or. it

Tarkistus 893
Rebecca Taylor
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, ja siinä voi olla
avausmekanismi, joka voi olla läppäkansi. 
Savukepakkauksen läppäkansi saa olla 
saranoitu vain pakkauksen takapuolella.

Or. en

Perustelu

Tämä mahdollistaisi uudelleen suljettavan sisäpakkauksen, kuten sisävuorauksen, mikä voi 
auttaa torjumaan väärennöksiä, mutta ei haittaa millään tavalla pakkauksen 
terveysvaroitusten koskemattomuutta ja näkyvyyttä.

Tarkistus 894
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pidä yhdenmukaistaa ensisijaista avausmekanismia. Tällainen sääntely 
rohkaisisi laitonta kauppaa pakkausten standardoinnin kautta, jolloin rikollisten olisi 
helpompi tuottaa väärennöksiä. Erilaiset avausmekanismit tekevät väärennösten tekemisestä 
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vaikeampaa. Ehdotuksella rajoitettaisiin myös kuluttajien valinnanvaraa sekä innovointia ja 
kilpailua.

Tarkistus 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella. Ne pakkauksen osat, joissa ei 
ole varoituksia, on muotoiltava riittävän 
monimutkaisesti ja monivärisesti. 
Vähintään yhden painovärin on 
muodostettava tuntoaistilla havaittavia 
kuvioita.

Or. de

Perustelu

Tällä torjutaan väärennöksiä.

Tarkistus 896
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Särmiömuotoisen
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saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

savukepakkauksen läppäkansi saa olla 
saranoitu vain pakkauksen takapuolella.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen ulkopinnat 
on standardoitava seuraavalla tavalla:
a) ne eivät saa sisältää tavaramerkkejä tai 
muita merkkejä tupakkatuotteiden 
tuotemerkin nimeä ja mahdollista 
tyyppinimeä lukuun ottamatta;
b) niiden on oltava komission määräämää 
tummaa, ei houkuttelevaa väriä;
c) tuotemerkin nimi ja mahdollinen 
tyyppinimi
i) eivät saa esiintyä useammin kuin 
kerran kullakin pinnalla
ii) niiden on oltava vaakatasossa ja 
samansuuntaisina yhdistetyn 
terveysvaroituksen kanssa sen alapuolella 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntikääreen etu- ja 
takapinnalla jäljellä olevan tilan keskellä;
iii) niiden on oltava jäljempänä 
3 kohdassa vahvistettujen 
yksityiskohtaisempien sääntöjen 
mukaisia;
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistettaisiin esittelijän ehdotusta standardoidusta pakkaustavasta 
laajentamalla se kaikkeen poltettavaksi tarkoitettuun tupakkaan. On myös tärkeää, että 
standardiväri on tumma, ei houkutteleva, koska tämä on osoitettu tehokkaammaksi kuin 
kirkkaat värit.

Tarkistus 898
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 899
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 

Poistetaan.
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terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 900
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 901
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa Poistetaan.
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delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Toimivallan siirto on sekä vastoin toissijaisuusperiaatetta ja vailla oikeusperustaa että myös 
vastoin perussopimusten delegoituja säädöksiä koskevia sääntöjä (SEUT-sopimuksen 
290 artikla) ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevia sääntöjä (SEUT-sopimuksen 291 artikla).

Tarkistus 902
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toimivallan siirto on vastoin toissijaisuusperiaatetta ja kaikkia oikeusperustoja mutta myös 
vastoin perussopimuksessa määrättyjä soveltamisdirektiivejä, jotka koskevat ”delegoituja 
säädöksiä” (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ja ”täytäntöönpanosäädöksiä” (SEUT-
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sopimuksen 291 artikla).

Tarkistus 903
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Yllä olevista direktiivin keskeisistä kysymyksistä tulisi säätää perussäädöksessä. Markkinoilta 
voidaan samalla, koska komissio määrittelee pakkauksen koon, poistaa king size -savukkeita 
pidemmät ohuet savukkeet.

Tarkistus 904
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 

Poistetaan.
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ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 905
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 906
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 

Poistetaan.
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ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 907
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 

Poistetaan.
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ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 909
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä mainitussa kohdassa esitettyä delegoituja säädöksiä koskevan vallan antamista 
komissiolle ei voida hyväksyä. Tämän kohdan sisältöä on säänneltävä direktiivissä itsessään.

Tarkistus 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi 
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen 
aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. it

Tarkistus 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen aikana 
ja sulkemisen jälkeen.

3. Terveysvaroitusten täysi näkyvyys ja 
koskemattomuus on varmistettava ennen 
vähittäismyyntipakkauksen ensimmäistä 
avaamista, avaamisen aikana ja sulkemisen 
jälkeen.

Or. de

Tarkistus 912
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 

3. Noudatetaan tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä
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mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi ennen 
vähittäismyyntipakkauksen ensimmäistä 
avaamista, avaamisen aikana ja sulkemisen 
jälkeen.

vähittäismyyntipakkausten muotoa ja 
kokoa koskevien tarkempien sääntöjen 
määrittelemiseksi, sikäli kuin tällaiset 
säännöt ovat tarpeen terveysvaroitusten 
täyden näkyvyyden ja koskemattomuuden 
varmistamiseksi ennen 
vähittäismyyntipakkauksen ensimmäistä 
avaamista, avaamisen aikana ja sulkemisen 
jälkeen.

Or. el

Perustelu

Pakkausten muoto ja koko ovat olennainen osa säädöstä. Tästä syystä kaikkiin näihin 
tietoihin tehtäviin muutoksiin on sovellettava tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 913
Jutta Haug

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi
ennen vähittäismyyntipakkauksen 
ensimmäistä avaamista, avaamisen aikana 
ja sulkemisen jälkeen.

3. On varmistettava terveysvaroitusten 
täysi näkyvyys ja koskemattomuus ennen
vähittäismyyntipakkauksen ensimmäistä 
avaamista, avaamisen aikana ja sulkemisen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 914
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi ennen 
vähittäismyyntipakkauksen ensimmäistä 
avaamista, avaamisen aikana ja sulkemisen 
jälkeen.

3. Komissio voi esittää delegoituja 
säädöksiä vähittäismyyntipakkausten 
muotoa ja kokoa koskevien tarkempien 
sääntöjen määrittelemiseksi, sikäli kuin 
tällaiset säännöt ovat tarpeen 
terveysvaroitusten täyden näkyvyyden ja 
koskemattomuuden varmistamiseksi ennen 
vähittäismyyntipakkauksen ensimmäistä 
avaamista, avaamisen aikana ja sulkemisen 
jälkeen.

Or. it

Tarkistus 915
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 916
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 917
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 918
Christa Klaß
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivallan siirto on sekä vastoin toissijaisuusperiaatetta ja vailla oikeusperustaa että myös 
vastoin perussopimusten delegoituja säädöksiä koskevia sääntöjä (SEUT-sopimuksen 
290 artikla) ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevia sääntöjä (SEUT-sopimuksen 291 artikla).

Tarkistus 919
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de



PE510.718v02-00 54/65 AM\936989FI.doc

FI

Perustelu

Toimivallan siirto on vastoin toissijaisuusperiaatetta ja kaikkia oikeusperustoja mutta myös 
vastoin perussopimuksessa määrättyjä soveltamisdirektiivejä, jotka koskevat ”delegoituja 
säädöksiä” (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ja ”täytäntöönpanosäädöksiä” (SEUT-
sopimuksen 291 artikla).

Tarkistus 920
Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 921
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 

Poistetaan.
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tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 922
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 923
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 927
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Edellä mainitussa kohdassa esitettyä delegoituja säädöksiä koskevan vallan antamista 
komissiolle ei voida hyväksyä. Tämän kohdan sisältöä on säänneltävä direktiivissä itsessään.

Tarkistus 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 929
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. it

Tarkistus 930
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Noudatetaan tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. el

Perustelu

Vähittäismyyntipakkausten muoto ja koko ovat olennainen osa säädöstä. Tästä syystä kaikkiin 
näihin tietoihin tehtäviin muutoksiin on sovellettava tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 932
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 933
Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit ja hintalaput tai 
pakkauksen avaaminen peitä näitä 
merkintöjä tai häiritse niiden lukemista. 
Unionin ulkopuolella valmistettujen 
tuotteiden osalta tässä artiklassa 
säädettyjä velvoitteita sovelletaan vain 
niihin tuotteisiin, jotka on suunnattu tai 
saatettu unionin markkinoille.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 934
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset ja mahdolliset 
myyntikääreet merkitään yksilöllisellä 
tunnisteella. Yksilöllisten tunnisteiden 
koskemattomuuden varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

Or. en

Tarkistus 935
Marit Paulsen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

1. Lukuun ottamatta 15 artiklassa 
tarkoitettuja tuotteita jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

Or. en
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Tarkistus 936
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

1. Tehokkaan seurannan ja paikannuksen 
mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset, myös 
mahdolliset myyntipäällykset, merkitään 
luotettavalla yksilöllisellä tunnisteella, jota 
ei voi irrottaa. Yksilöllisten tunnisteiden 
koskemattomuuden varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 937
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki EU:n tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
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veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

Or. el

Tarkistus 938
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 939
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 



PE510.718v02-00 64/65 AM\936989FI.doc

FI

vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille. Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tupakkatuotteisiin 
lisätään veromerkki, yksilölliset tunnisteet 
voidaan painaa veromerkkiin.

Or. en

Tarkistus 940
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset ja mahdolliset 
myyntikääreet merkitään yksilöllisellä 
tunnisteella. Yksilöllisten tunnisteiden 
koskemattomuuden varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 
osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

Or. en
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Perustelu

WHO:n tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuntaa koskevan pöytäkirjan vaatimusten 
mukaisesti myös mahdollisissa myyntipäällyksissä (esim. kuormalavoissa, laatikoissa ja 
kartongeissa) olisi oltava yksilöllisiä tunnisteita. Myyntipäällysteissä ja niiden sisällä olevissa 
vähittäismyyntipakkauksissa olevien yksilöllisten tunnisteiden olisi oltava yhteydessä 
toisiinsa, jotta viranomaiset tietävät, mitä kuormalavan, laatikon tai kartongin sisällä on. 
Mahdollinen uudelleen pakkaaminen on kirjattava.

Tarkistus 941
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

WHO:n tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuntaa koskevan pöytäkirjan vaatimusten 
mukaisesti myös mahdollisissa myyntipäällyksissä (esim. kuormalavoissa, laatikoissa ja 
kartongeissa) olisi oltava yksilöllisiä tunnisteita. Myyntipäällysteissä ja niiden sisällä olevissa 
vähittäismyyntipakkauksissa olevien yksilöllisten tunnisteiden olisi oltava yhteydessä 
toisiinsa, jotta viranomaiset tietävät, mitä kuormalavan, laatikon tai kartongin sisällä on. 
Mahdollinen uudelleen pakkaaminen on kirjattava.


