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Tarkistus 57
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
─

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. nl

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
perusteella komission ehdotus on hylättävä.

Tarkistus 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

 ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 ja 168 artiklan,

Or. fr

Perustelu

Jotta direktiivin tavoitteet toteutettaisiin täysimääräisesti, on asiaankuuluvaa lisätä 
kansanterveyttä koskeva 168 artikla. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
168 artikla on direktiivin 16 artiklaan sovellettava oikeusperusta.

Tarkistus 59
Antonyia Parvanova
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 ja 168 artiklan,

Or. en

Tarkistus 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tupakkatuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
5 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/37/EY vahvistetaan 
tupakkatuotteita koskevat unionin tason 
säännöt. Direktiiviin on tehtävä merkittäviä 
muutoksia tieteen, markkinoiden ja 
kansainvälisen kehityksen vuoksi. 
Selkeyden vuoksi on aiheellista kumota 
direktiivi 2001/37/EY ja korvata se uudella
direktiivillä.

(1) Tupakkatuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
5 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/37/EY vahvistetaan 
tupakkatuotteita koskevat unionin tason 
säännöt. Direktiiviin on tehtävä merkittäviä 
muutoksia tieteen, markkinoiden ja 
kansainvälisen kehityksen sekä 
sähkötupakan parantuneen 
markkinasaatavuuden vuoksi. Selkeyden 
vuoksi on aiheellista kumota direktiivi 
2001/37/EY ja korvata se uudella 
direktiivillä.

Or. en

Perustelu

Sähkötupakoiden saatavuuden lisääntyessä markkinoilla tätä säännöstä on täydennettävä 
jäsenvaltioissa käyttöön otettujen erilaisten sääntelytapojen vuoksi. Kyseisten tuotteiden 
sisältämät ainesosat saattavat olla vahingollisia ihmisten terveydelle.
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Tarkistus 61
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Direktiivin 2001/37/EY soveltamista 
koskevissa raporteissa, jotka esitettiin 
vuosina 2005 ja 2007 direktiivin 
11 artiklan mukaisesti, komissio kartoitti 
aloja, joilla lisätoimia pidettiin 
hyödyllisenä. Kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevä tiedekomitea antoi vuosina 
2008 ja 2010 komissiolle tieteellisiä 
neuvoja savuttomista tupakkatuotteista ja 
tupakan lisäaineista. Vuonna 2010 
järjestettiin laaja sidosryhmien 
kuuleminen, jonka jälkeen järjestettiin 
kohdennettuja sidosryhmien kuulemisia ja 
johon liittyi riippumattomien konsulttien 
tekemiä tutkimuksia. Jäsenvaltioita kuultiin 
koko prosessin ajan. Euroopan parlamentti 
ja neuvosto ovat toistuvasti kehottaneet 
komissiota tarkistamaan ja päivittämään 
direktiiviä 2001/37/EY.

(2) Direktiivin 2001/37/EY soveltamista 
koskevissa raporteissa, jotka esitettiin 
vuosina 2005 ja 2007 direktiivin 
11 artiklan mukaisesti, komissio kartoitti 
aloja, joilla lisätoimia pidettiin 
hyödyllisenä. Kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevä tiedekomitea antoi vuosina 
2008 ja 2010 komissiolle tieteellisiä 
neuvoja savuttomista tupakkatuotteista ja 
tupakan ainesosista. Vuonna 2010 
järjestettiin laaja sidosryhmien 
kuuleminen, jonka jälkeen järjestettiin 
kohdennettuja sidosryhmien kuulemisia ja 
johon liittyi riippumattomien konsulttien 
tekemiä tutkimuksia. Jäsenvaltioita kuultiin 
koko prosessin ajan. Euroopan parlamentti 
ja neuvosto ovat toistuvasti kehottaneet 
komissiota tarkistamaan ja päivittämään 
direktiiviä 2001/37/EY.

Or. de

Perustelu

Koska 2 määritelmä ’lisäaine’ poistetaan, on käytettävä 18 määritelmää ’ainesosa’.

Tarkistus 62
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Terveysvaroitusten on oltava osa 
tupakoinnin torjumiseksi järjestettävää 
tehokasta pitkän aikavälin strategiaa, 
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jonka soveltamisala ja tavoitteet on 
tarkoin määritelty.

Or. en

Perustelu

Terveysvaroitusten tehokkuus edellyttää, että ne ovat osa tupakoinnin torjumiseksi 
järjestettävää strategiaa, jonka soveltamisala ja tavoitteet on tarkoin määritelty.

Tarkistus 63
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja 
myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
välillä on muilla aloilla yhä merkittäviä 
eroja, mikä haittaa sisämarkkinoiden 
toimintaa. Kun otetaan huomioon tieteen, 
markkinoiden ja kansainvälinen kehitys, 
näiden eroavaisuuksien odotetaan 
lisääntyvän. Tämä koskee erityisesti 
nikotiinia sisältäviä tuotteita, poltettavaksi 
tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, 
ainesosia ja päästöjä, pakkausmerkintöjen 
ja pakkausten tiettyjä näkökohtia sekä 
tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä.

(4) Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja 
myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
välillä on muilla aloilla yhä merkittäviä 
eroja, mikä haittaa sisämarkkinoiden 
toimintaa. Kun otetaan huomioon tieteen, 
markkinoiden ja kansainvälinen kehitys, 
näiden eroavaisuuksien odotetaan 
lisääntyvän. Tämä koskee erityisesti 
nikotiinia sisältäviä tuotteita, poltettavaksi 
tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, 
ainesosia ja päästöjä, pakkausmerkintöjen 
ja pakkausten tiettyjä näkökohtia sekä 
tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävää 
myyntiä ja internetmyyntiä sekä 
tupakkatuotteiden esillepanoa 
myyntipaikoissa.

Or. en

Perustelu

Tupakoinnin torjunnasta tehdyn Maailman terveysjärjestön puitesopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa osapuolia kehotetaan kieltämään tupakkatuotteiden esillepano ja 
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näkyvyys myyntipaikoissa, sillä niiden katsotaan toimivan mainonta- ja 
myynninedistämiskeinona. Samoissa ohjeissa kehotetaan myös kieltämään tupakan 
internetmyynti.

Tarkistus 64
Martina Anderson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden sisämarkkinoiden koko, 
tupakkatuotteiden valmistajien yhä kasvava 
pyrkimys keskittää koko unioniin 
suunnattu tuotanto ainoastaan muutamiin 
tuotantolaitoksiin jäsenvaltioissa sekä tästä 
seuraava tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden merkittävä rajatylittävä kauppa 
edellyttävät lainsäädäntöä unionin eikä 
niinkään jäsenvaltioiden tasolla, jotta 
taattaisiin sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta.

(6) Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden sisämarkkinoiden koko, 
tupakkatuotteiden valmistajien yhä kasvava 
pyrkimys keskittää koko unioniin 
suunnattu tuotanto ainoastaan muutamiin 
tuotantolaitoksiin jäsenvaltioissa sekä tästä 
seuraava tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden merkittävä rajatylittävä kauppa 
internetmyynti mukaan luettuna
edellyttävät lainsäädäntöä unionin eikä 
niinkään jäsenvaltioiden tasolla, jotta 
taattaisiin sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta ja unionin yhteisten 
toimenpiteiden yhdenmukaistaminen 
ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden internetmyynti ja rajat ylittävä etämyynti ovat 
lisääntymässä, eikä tämäntyyppisen kaupan sääntelyä varten ole olemassa asianmukaisia 
unionin säännöksiä; sisämarkkinoiden moitteettomaan täytäntöönpanoon on sisällytettävä 
myös yhteinen lähestymistapa, jonka avulla unionin kansalaisten terveys asetetaan etusijalle 
ja turvataan.

Tarkistus 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) EU:n tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota tupakantuotantoon 
epäsuotuisilla alueilla, kuten 
syrjäisimmillä alueilla, joissa 
tupakantuotantoon liittyy usein erityisiä 
ympäristöllisiä, maantieteellisiä ja 
kulttuurisia olosuhteita sekä 
käsiteollisuuteen perustuvia 
ympäristöystävällisiä menetelmiä, ja 
antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus ottaa 
käyttöön erityistoimia tuotannon 
säilyttämiseksi näillä alueilla.

Or. pt

Tarkistus 66
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Samalla myös tässä direktiivissä on 
ehdottomasti otettava huomioon 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small 
Business Act -aloitteen periaatteet ja 
suuntaviivat.

Or. de

Tarkistus 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Lainsäädäntötoimia toteutettaessa 
on kuitenkin otettava huomioon 
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viimeaikaisten tutkimusten tulokset, 
joiden mukaan EU:ssa menetetään 
verotuloja noin12 miljardia euroa 
tupakkatuotteiden laittoman kaupan 
vuoksi ja että laillinen savukekauppa 
vähenee. Laittoman kaupan osuus EU:n 
tupakkamarkkinoista on noin 
10 prosenttia – joissakin jäsenvaltioissa 
30 prosenttia –, ja se kasvaa tasaisesti. 
Mikäli käyttöön otetaan lisärajoitteita, 
nämä luvut voivat nousta entisestään.

Or. lt

Tarkistus 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. 

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. Siksi tupakkatuotteiden 
valmistajat tulisi valmistajien vastuun 
periaatteen mukaisesti saattaa vastuuseen 
kaikista tupakoinnista aiheutuvista 
terveydenhuollon kustannuksista.

Or. de

Perustelu

Kuten Euroopan parlamentin päätöslauselmassa vihreästä kirjasta ”Tavoitteena savuton 
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Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot” (2007/2105(INI)) vaadittiin, tuotevastuuta tulisi 
soveltaa valmistajiin ja valmistajien vastuuta kaikkien tupakankulutuksesta aiheutuvien 
terveydenhuoltokulujen rahoittamiseen.

Tarkistus 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa.

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa ja ehkäisemään sekä 
haavoittuviin ryhmiin että kaikkiin 
kansalaisiin kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia siten, että passiivinen 
tupakointi lopetetaan mahdollisuuksien 
mukaan.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä pyritään pääasiassa vähentämään tupakoinnin aloittavien nuorten 
määrää, mutta siinä olisi pohdittava myös sitä, miten voidaan tehostaa olemassa olevia 
passiivista tupakointia koskevia kieltoja.

Tarkistus 70
Mario Pirillo
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa.

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. Tätä varten jäsenvaltioiden 
on järjestettävä etenkin ensimmäisen 
asteen kouluissa tupakoinnin 
ehkäisykampanjoita ja tiedotusohjelmia 
tupakoinnin terveydelle aiheuttamista 
haittavaikutuksista.

Or. it

Tarkistus 71
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
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merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa.

merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa kiinnittäen huomiota etenkin 
niihin 80 miljoonaan nuoreen 
eurooppalaiseen, jotka eivät ole koskaan 
tupakoineet.

Or. fr

Perustelu

On syytä tarkentaa, että direktiivissä asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi parantaa 
ennaltaehkäisyä ja suojella tupakansavulta (aktiiviselta ja passiiviselta tupakoinnilta) niitä 
80 miljoonaa nuorta eurooppalaista, jotka eivät ole koskaan koskeneet tupakkaan.

Tarkistus 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa.

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. On toteutettava yleisiä 
jaksottaisia kasvatus- ja 
herkistämiskampanjoita ala- ja 
yläkouluissa tapahtuvan opetuksen 
kautta.

Or. es
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Perustelu

Julkiset valistus- ja tiedotuskampanjat ovat kansanterveyden kannalta tehokkaampia kuin 
pelkät kiellot, joille ei ole mitään tieteellisiä perusteita.

Tarkistus 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa.

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. Tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan kuitenkin edelleen valistusta, 
tiedotusta, ehkäisyohjelmia ja 
tukiohjelmia kansalaisille, jotka aikovat 
lopettaa tupakoinnin.

Or. it

Perustelu

Tupakoinnin ehkäisyn ja vähentämisen tavoitteita ei voida saavuttaa ilman kansalaisille 
suunnattuja valistus-, tiedotus- ja tukikampanjoita. Tämän direktiivin säännökset ovat 
täydentävä väline.

Tarkistus 74
Riikka Manner
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ”perussopimus”, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa.

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ”perussopimus”, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. Direktiiviuudistuksen ja sen 
seurannan perimmäisenä tavoitteena 
tulee kuluttajan suojelemiseksi ja 
kansanterveyden edistämiseksi olla 
tupakkatuotteiden käytön loppuminen, 
minkä toteutumiseksi lainsäädännön 
kiristämistä jatketaan.

Or. fi

Tarkistus 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tupakkatuotteet sisältävät syöpää 
aiheuttavia aineita. On ratkaisevan 
tärkeää, että tupakkateollisuus 
velvoitetaan pyrkimään määrätietoisesti 
syöpää aiheuttavien aineiden 
vähentämiseen kaikenlaisissa 
tupakkatuotteissa.

Or. da
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Tarkistus 76
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Työntekijöille, jotka altistuvat 
passiiviselle tupakoinnille, on taattava 
kansanterveyden korkea taso, ja 
tupakointi olisi siksi kiellettävä kaikissa 
myyntipaikoissa.

Or. fr

Tarkistus 77
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Kaikkein nuorimpien tupakoinnin 
ehkäisemiseksi alaikäisten pääsy 
myyntipaikkoihin olisi kiellettävä.

Or. fr

Tarkistus 78
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Koska monissa jäsenvaltioissa 
merkittävä osuus tupakoitsijoista ei 
todennäköisesti lopeta tupakointia 
kokonaan, lainsäädännössä olisi otettava 
huomioon, että heillä on oikeus tietää 
objektiivisesti vaikutukset, joita 
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tupakkatuotteiden käytöllä on heidän 
terveydelleen, ja nämä tiedot esitetään 
myös heidän todennäköisesti 
käyttämiensä tuotteiden pakkauksessa.

Or. el

Perustelu

Koska tupakoitsijoiden osuus on edelleen merkittävä EU:ssa, direktiivillä olisi myös pyrittävä 
parantamaan niiden terveyttä, jotka jo tupakoivat ja jotka haluavat tietystä syystä käyttää 
edelleen tupakkatuotteita tai nikotiinia sisältäviä tuotteita.

Tarkistus 79
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Savukkeiden poltettaessa syntyvän 
tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin 
määrien mittaamista varten olisi viitattava 
ISO-standardeihin 4387, 10315 ja 8454, 
jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja 
standardeja. Muista päästöistä ei ole 
kansainvälisesti sovittuja standardeja tai 
testejä, joilla voitaisiin mitata poltettaessa 
syntyviä määriä, mutta niitä ollaan 
kehittämässä.

(10) Savukkeiden poltettaessa syntyvän 
tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin 
määrien mittaamista varten olisi viitattava 
ISO-standardeihin 4387, 10315 ja 8454, 
jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja 
standardeja. Muista päästöistä ei ole 
kansainvälisesti sovittuja standardeja tai 
testejä, joilla voitaisiin mitata poltettaessa 
syntyviä määriä, minkä vuoksi savukkeista 
aiheutuvista muista päästöistä sekä 
muista tupakkatuotteista kuin savukkeista 
ei voida vielä antaa mittaamista koskevia 
säännöksiä.

Or. de

Tarkistus 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Polonium-210 on osoittautunut 
merkittäväksi karsinogeeniksi tupakassa. 
Se voitaisiin poistaa savukkeista lähes 
kokonaan yhdistämällä joitakin 
yksinkertaisia toimenpiteitä. Sen vuoksi 
on asianmukaista vahvistaa poltettaessa 
syntyvän polonium-210:n 
enimmäismäärä, minkä ansiosta 
savukkeiden keskimääräinen polonium-
210-pitoisuus alenisi 95 prosentilla. 
Tupakan sisältämän polonium-210:n 
mittaamiseksi olisi kehitettävä 
ISO-standardi.

Or. en

Perustelu

Polonium-210 on uraanin hajoamistuote, jota esiintyy uraanipitoisesta fosfaatista 
valmistettavissa lannoitteissa. Se saastuttaa tupakan lehdet ilmassa oleva radon-222:n 
välityksellä ja juuret lyijy-210:n välityksellä. Poltettaessa polonium-210 kaasuuntuu, ja siten 
tupakoijat hengittävät sitä sisäänsä. Polonium-210 on alfasäteilijä. Elimistön ulkopuolella 
alfasäteily on vaaratonta, mutta ihmisen elimistöön joutuessaan se on vaarallisin säteilyn 
muoto (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Tarkistus 81
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille 
enimmäisrajat ottaen huomioon niiden 
toksisuus tai riippuvuutta aiheuttava 
vaikutus.

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
saattaa olla tarpeen ja asianmukaista 
tunnistaa päästöjen mittausmenetelmiä
ottaen samalla huomioon tieteellinen 
tietämys ja kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit päästöjen toksisuuden tai 
riippuvuutta aiheuttavan vaikutuksen 
arvioimiseksi.
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Or. cs

Tarkistus 82
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon niiden toksisuus tai 
riippuvuutta aiheuttava vaikutus.

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon tieteellinen kehitys sekä 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit 
päästöjen toksisuuden tai riippuvuutta 
aiheuttavan vaikutuksen arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 83
Eleni Theocharous

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon niiden toksisuus tai 
riippuvuutta aiheuttava vaikutus.

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon tieteellinen kehitys sekä 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit 
päästöjen toksisuuden tai riippuvuutta 
aiheuttavan vaikutuksen arvioimiseksi.

Or. en
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Tarkistus 84
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon niiden toksisuus tai 
riippuvuutta aiheuttava vaikutus.

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon tieteellinen kehitys sekä 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit 
päästöjen toksisuuden tai riippuvuutta 
aiheuttavan vaikutuksen arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Vahvistetut poltettaessa syntyvät enimmäismäärät ja päästöjen enimmäisrajat ovat oleellinen 
osa säädöstä eikä niiden periaatteessa pitäisi kuulua delegoitujen säädösten piiriin. Jos 
delegoidut säädökset kuitenkin säilytetään, toksisuuden ja riippuvuutta aiheuttavan 
vaikutuksen mittaamiseen liittyvä tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti hyväksytyt standardit 
olisi otettava huomioon.

Tarkistus 85
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Voidakseen harjoittaa 
sääntelytehtäväänsä jäsenvaltiot ja 
komissio tarvitsevat kattavat tiedot 
ainesosista ja päästöistä tupakkatuotteiden 
houkuttelevuuden, riippuvuutta 
aiheuttavien vaikutusten ja toksisuuden 
sekä näiden tuotteiden kulutukseen 
liittyvien terveysriskien arviointia varten. 
Tätä varten olisi vahvistettava ainesosia ja 
päästöjä koskevaa nykyistä 

(12) Voidakseen harjoittaa
sääntelytehtäväänsä jäsenvaltiot ja 
komissio tarvitsevat kattavat tiedot 
ainesosista ja päästöistä tupakkatuotteiden 
riippuvuutta aiheuttavien vaikutusten ja 
toksisuuden sekä näiden tuotteiden 
kulutukseen liittyvien terveysriskien 
arviointia varten. Tätä varten olisi 
vahvistettava ainesosia ja päästöjä 
koskevaa nykyistä ilmoitusvelvollisuutta. 
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ilmoitusvelvollisuutta. Tämä on 
johdonmukainen sen kanssa, että unionilla 
on velvollisuus varmistaa ihmisten 
terveyden suojelun korkea taso.

Tämä on johdonmukainen sen kanssa, että 
unionilla on velvollisuus varmistaa 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

Or. cs

Tarkistus 86
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Voidakseen harjoittaa 
sääntelytehtäväänsä jäsenvaltiot ja 
komissio tarvitsevat kattavat tiedot 
ainesosista ja päästöistä tupakkatuotteiden 
houkuttelevuuden, riippuvuutta 
aiheuttavien vaikutusten ja toksisuuden 
sekä näiden tuotteiden kulutukseen 
liittyvien terveysriskien arviointia varten. 
Tätä varten olisi vahvistettava ainesosia ja 
päästöjä koskevaa nykyistä 
ilmoitusvelvollisuutta. Tämä on 
johdonmukainen sen kanssa, että unionilla 
on velvollisuus varmistaa ihmisten 
terveyden suojelun korkea taso.

(12) Voidakseen harjoittaa 
sääntelytehtäväänsä jäsenvaltiot ja 
komissio tarvitsevat kattavat tiedot 
ainesosista ja päästöistä tupakkatuotteiden 
houkuttelevuuden, riippuvuutta 
aiheuttavien vaikutusten ja toksisuuden 
sekä näiden tuotteiden kulutukseen 
liittyvien terveysriskien arviointia varten. 
Tätä varten olisi vahvistettava ainesosia ja 
päästöjä koskevaa nykyistä 
ilmoitusvelvollisuutta asettamatta 
kuitenkaan liiallisia ja suhteettomia 
rasitteita pienille ja keskisuurille 
yrityksille. Tämä on johdonmukainen sen 
kanssa, että unionilla on velvollisuus 
varmistaa ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso.

Or. el

Perustelu

On tärkeää vahvistaa olemassa olevaa ainesosia ja päästöjä koskevaa nykyistä 
ilmoitusvelvollisuutta, mutta on varmistettava, että yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, ei 
aiheudu liiallista ja suhteetonta rasitetta.

Tarkistus 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage



AM\937809FI.doc 21/71 PE510.711v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa näitä tuotteita koskevien 
tietojen mahdollisimman suuri avoimuus 
kansalaisten kannalta ja samalla varmistaa, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet.

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Pakollisilla 
ainesosaluetteloilla taataan 
tupakkatuotteiden sisältöä koskeva 
suurempi avoimuus kansalaisten kannalta, 
ja samalla varmistetaan, että otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet.

Luettelossa on ilmoitettava vaarallisimmat 
ainesosat Yhdysvalloissa vuodesta 2009 
käytössä olleen Family smoking 
prevention and Tobacco Control Act -lain 
mallin mukaisesti. Laissa valmistajat 
velvoitetaan ilmoittamaan tupakansavun 
ainesosat, jotka Yhdysvaltain 
terveydenhoitoalan sääntelyviranomaiset 
ovat määrittäneet ihmisen terveydelle 
”vaarallisiksi tai mahdollisesti 
vaarallisiksi”. Tätä varten laaditaan 
liitteet I a ja I b.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarpeellisessa tarkennuksessa ilmoitetaan kahdesta uudesta liitteestä, joista toinen on 
rajallinen ja toinen kattavampi ja joissa esitetään luettelo sellaisista tupakkatuotteiden 
sisältämistä ainesosista, jotka ovat usein karsinogeenisia ja siksi kaikkein vaarallisimpia.

Tarkistus 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa näitä tuotteita koskevien 
tietojen mahdollisimman suuri avoimuus 
kansalaisten kannalta ja samalla varmistaa, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet.

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa näitä tuotteita koskevien 
tietojen mahdollisimman suuri avoimuus 
kansalaisten kannalta ja samalla varmistaa, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet ja että 
noudatetaan Maailman kauppajärjestön 
(WTO) sopimuksia.

Or. es

Perustelu

Euroopan komissio on tehnyt kansainvälisellä tasolla virallisen ehdotuksen teknisiä esteitä 
käsittelevän komitean (TBT) direktiiviksi, koska jotkut suunnitellut keinot saattaisivat rikkoa 
kansainvälisestä kaupasta annettuja normeja.

Tarkistus 89
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa näitä tuotteita koskevien 
tietojen mahdollisimman suuri avoimuus 
kansalaisten kannalta ja samalla 
varmistaa, että otetaan asianmukaisesti 

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa kansalaisten kannalta
näitä tuotteita koskevien tietojen 
mahdollisimman suuri avoimuus ja 
tarpeeksi suuri tila näille tiedoille 
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huomioon tupakkatuotteiden valmistajien 
kaupalliset ja teollis- ja tekijänoikeudet.

vähittäismyyntipakkauksissa ja samalla 
varmistaa, että otetaan asianmukaisesti 
huomioon tupakkatuotteiden valmistajien 
kaupalliset ja teollis- ja tekijänoikeudet.

Or. el

Perustelu

Jotta varmistetaan, että tupakkatuotteiden kuluttajilla on asianmukaisia tietoja, olisi 
varattava riittävä tila, jossa kuvataan kunkin tuotteen ominaisuudet.

Tarkistus 90
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ainesosia ja päästöjä koskevan 
pakollisen luettelon laatiminen vaikuttaa 
erityisen tarpeelliselta siksi, että 
Euroopan komission kehittymässä olevia 
ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean vuonna 2010 
julkaiseman raportin1 mukaan 
lisäaineiden määrä on viime vuosina 
jatkuvasti lisääntynyt niin, että niiden 
osuus on keskimäärin 10 prosenttia 
savukkeiden painosta. Tällaisten 
lisäaineiden ainoana tarkoituksena on 
vaikuttaa tupakansavun ominaisuuksiin, 
kuten sen väriin, kirpeyteen, tuoksuun ja 
aromiin.
__________________
1 Eri lisäaineita on havaittu lähes 600.

Or. fr

Tarkistus 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Ainesosien sääntelyä koskevan 
yhdenmukaistetun lähestymistavan puute 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja 
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen 
EU:ssa. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet lainsäädäntöä tai tehneet 
teollisuuden kanssa sitovia sopimuksia, 
joissa sallitaan tai kielletään tietyt 
ainesosat. Tämän tuloksena joitakin 
ainesosia säännellään joissakin 
jäsenvaltioissa muttei kaikissa. Jäsenvaltiot 
ovat myös omaksuneet erilaisia 
lähestymistapoja siltä osin kuin on kyse 
savukkeiden suodattimiin sisällytettävistä 
lisäaineista tai tupakansavun värjäävistä 
lisäaineista. Ilman yhdenmukaistamista 
sisämarkkinoilla esiintyvien esteiden 
odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina, 
kun otetaan huomioon puitesopimuksen ja 
sen ohjeiden täytäntöönpano ja unionin 
ulkopuolelta saadut kokemukset. 
Puitesopimuksen 9 ja 10 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa kehotetaan 
poistamaan ainesosat, jotka lisäävät hyvää 
makua, antavat sellaisen vaikutelman, että 
tupakkatuotteilla olisi terveysvaikutuksia, 
tai liittyvät energisyyteen tai elinvoimaan 
taikka joilla on värjääviä ominaisuuksia.

(14) Ainesosien sääntelyä koskevan 
yhdenmukaistetun lähestymistavan puute 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja 
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa 
ja estää terveysvaikutuksia ja 
tupakkatuotteiden houkuttelevuutta 
koskevan tehokkaan ja yhdenmukaisen 
tutkimuksen EU:n tasolla. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
lainsäädäntöä tai tehneet teollisuuden 
kanssa sitovia sopimuksia, joissa sallitaan 
tai kielletään tietyt ainesosat tai niiden 
yhdistelmät. Tämän tuloksena joitakin 
ainesosia säännellään joissakin 
jäsenvaltioissa muttei kaikissa. Jäsenvaltiot 
ovat myös omaksuneet erilaisia 
lähestymistapoja siltä osin kuin on kyse 
savukkeiden suodattimiin sisällytettävistä 
lisäaineista tai tupakansavun värjäävistä 
lisäaineista. Ilman yhdenmukaistamista 
sekä kansalaisten terveyden suojeluun 
liittyvien esteiden että sisämarkkinoilla 
esiintyvien esteiden odotetaan lisääntyvän 
tulevina vuosina, kun otetaan huomioon 
puitesopimuksen ja sen ohjeiden 
täytäntöönpano ja unionin ulkopuolelta 
saadut kokemukset. Puitesopimuksen 9 ja 
10 artiklan täytäntöönpano-ohjeissa 
kehotetaan poistamaan ainesosat, jotka 
lisäävät hyvää makua, antavat sellaisen 
vaikutelman, että tupakkatuotteilla olisi 
terveysvaikutuksia, tai liittyvät 
energisyyteen tai elinvoimaan taikka joilla 
on värjääviä ominaisuuksia.

Or. en

Perustelu

Ainesosia ja ainesosien yhdistelmiä koskevalla yhdenmukaistetulla EU:n tason 
lähestymistavalla taataan sisämarkkinoiden toiminta mutta samalla myös varmistetaan 
ainesosien ja ainesosien yhdistelmien vaikutuksista johtuvien seurausten, muun muassa 
lisääntyvän tupakoinnin houkuttelevuuden, tehokas ja luotettava arviointi.
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Tarkistus 92
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Ainesosien sääntelyä koskevan 
yhdenmukaistetun lähestymistavan puute 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja 
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen 
EU:ssa. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet lainsäädäntöä tai tehneet 
teollisuuden kanssa sitovia sopimuksia, 
joissa sallitaan tai kielletään tietyt 
ainesosat. Tämän tuloksena joitakin 
ainesosia säännellään joissakin 
jäsenvaltioissa muttei kaikissa. Jäsenvaltiot 
ovat myös omaksuneet erilaisia 
lähestymistapoja siltä osin kuin on kyse 
savukkeiden suodattimiin sisällytettävistä 
lisäaineista tai tupakansavun värjäävistä 
lisäaineista. Ilman yhdenmukaistamista 
sisämarkkinoilla esiintyvien esteiden 
odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina, 
kun otetaan huomioon puitesopimuksen ja 
sen ohjeiden täytäntöönpano ja unionin 
ulkopuolelta saadut kokemukset. 
Puitesopimuksen 9 ja 10 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa kehotetaan 
poistamaan ainesosat, jotka lisäävät hyvää 
makua, antavat sellaisen vaikutelman, että 
tupakkatuotteilla olisi terveysvaikutuksia, 
tai liittyvät energisyyteen tai elinvoimaan 
taikka joilla on värjääviä ominaisuuksia.

(14) Ainesosien sääntelyä koskevan 
yhdenmukaistetun lähestymistavan puute 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja 
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen 
EU:ssa. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet lainsäädäntöä tai tehneet 
teollisuuden kanssa sitovia sopimuksia, 
joissa sallitaan tai kielletään tietyt 
ainesosat. Tämän tuloksena joitakin 
ainesosia säännellään joissakin 
jäsenvaltioissa muttei kaikissa. Jäsenvaltiot 
ovat myös omaksuneet erilaisia 
lähestymistapoja siltä osin kuin on kyse 
savukkeiden suodattimiin sisällytettävistä 
ainesosista tai tupakansavun värjäävistä 
ainesosista. Ilman yhdenmukaistamista 
sisämarkkinoilla esiintyvien esteiden 
odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina, 
kun otetaan huomioon puitesopimuksen ja 
sen ohjeiden täytäntöönpano ja unionin 
ulkopuolelta saadut kokemukset. 
Puitesopimuksen 9 ja 10 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa kehotetaan 
poistamaan ainesosat, jotka lisäävät hyvää 
makua, antavat sellaisen vaikutelman, että 
tupakkatuotteilla olisi terveysvaikutuksia, 
tai liittyvät energisyyteen tai elinvoimaan 
taikka joilla on värjääviä ominaisuuksia.

Or. de

Perustelu

Koska 2 määritelmä ’lisäaine’ poistetaan, on käytettävä 18 määritelmää ’ainesosa’.
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Tarkistus 93
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Ainesosien sääntelyä koskevan 
yhdenmukaistetun lähestymistavan puute 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja 
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen 
EU:ssa. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet lainsäädäntöä tai tehneet 
teollisuuden kanssa sitovia sopimuksia, 
joissa sallitaan tai kielletään tietyt 
ainesosat. Tämän tuloksena joitakin 
ainesosia säännellään joissakin 
jäsenvaltioissa muttei kaikissa. Jäsenvaltiot 
ovat myös omaksuneet erilaisia 
lähestymistapoja siltä osin kuin on kyse 
savukkeiden suodattimiin sisällytettävistä 
lisäaineista tai tupakansavun värjäävistä 
lisäaineista. Ilman yhdenmukaistamista 
sisämarkkinoilla esiintyvien esteiden 
odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina, 
kun otetaan huomioon puitesopimuksen ja 
sen ohjeiden täytäntöönpano ja unionin 
ulkopuolelta saadut kokemukset. 
Puitesopimuksen 9 ja 10 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa kehotetaan 
poistamaan ainesosat, jotka lisäävät hyvää 
makua, antavat sellaisen vaikutelman, että 
tupakkatuotteilla olisi terveysvaikutuksia, 
tai liittyvät energisyyteen tai elinvoimaan 
taikka joilla on värjääviä ominaisuuksia.

(14) Ainesosien sääntelyä koskevan 
yhdenmukaistetun lähestymistavan puute 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja 
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen 
EU:ssa. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet lainsäädäntöä tai tehneet 
teollisuuden kanssa sitovia sopimuksia, 
joissa sallitaan tai kielletään tietyt 
ainesosat. Tämän tuloksena joitakin 
ainesosia säännellään joissakin 
jäsenvaltioissa muttei kaikissa. Jäsenvaltiot 
ovat myös omaksuneet erilaisia 
lähestymistapoja siltä osin kuin on kyse 
savukkeiden suodattimiin sisällytettävistä 
lisäaineista tai tupakansavun värjäävistä 
lisäaineista. Ilman yhdenmukaistamista 
sisämarkkinoilla esiintyvien esteiden 
odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina, 
kun otetaan huomioon puitesopimuksen ja 
sen ohjeiden täytäntöönpano ja unionin
ulkopuolelta saadut kokemukset. Siksi on 
asianmukaista ottaa käyttöön positiivinen 
luettelo lisäaineista, joita voidaan käyttää 
tupakkatuotteissa. Puitesopimuksen 9 ja 
10 artiklan täytäntöönpano-ohjeissa 
kehotetaan poistamaan ainesosat, jotka 
lisäävät hyvää makua, antavat sellaisen 
vaikutelman, että tupakkatuotteilla olisi 
terveysvaikutuksia, tai liittyvät 
energisyyteen tai elinvoimaan taikka joilla 
on värjääviä ominaisuuksia.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ainesosia ei yhdenmukaisteta riittävästi. Siinä luotetaan hyvin 
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vahvasti yleisten säännösten täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, vaikka eri jäsenvaltiot voivat 
tulkita säännöksiä eri tavoin. Riittävän yhdenmukaistamisen takaamiseksi olisi 
asianmukaisempaa laatia positiivinen luettelo EU:n tasolla sallituista ainesosista.

Tarkistus 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Ihmisten terveyden suojelemiseksi 
tupakkatuotteissa käytettävien 
lisäaineiden turvallisuus tulisi arvioida 
(riskinarviointi) ja niiden olisi saatava 
Euroopan komission hyväksyntä ennen 
yhteisön markkinoille saattamista. 
Tupakkatuotteissa pitäisi saada käyttää 
vain sellaisia lisäaineita, jotka ovat EU:n 
sallittujen lisäaineiden luettelossa.

Or. de

Perustelu

Parlamentti vaati lisäaineiden hyväksyntämenettelyä jo päätöslauselmassaan 
(2007/2105(INI)). Lisäaineiden yhteinen positiiviluettelo toisi selkeyttä siihen mitä aineita 
tupakkatuotteissa saa käyttää. EU:n luettelon päivittäminen voidaan käynnistää komission 
aloitteesta tai jäsenvaltion hakemuksesta.

Tarkistus 95
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) On tärkeää tarkastella paitsi 
lisäaineiden ominaisuuksia myös niiden 
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palamistuotteiden ominaisuuksia. 
Lisäaineet ja niiden palamistuotteet eivät 
saisi täyttää perusteita, joilla ne 
luokiteltaisiin vaarallisiksi, aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen EY (N:o) 1272/20081

mukaisesti.
_____________
1 EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

Or. en

Perustelu

Lisäaineista olisi sallittava ainoastaan sellaiset, jotka eivät ole vaarallisia sellaisenaan 
eivätkä palamisen tuloksena.

Tarkistus 96
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan 
huomioon tupakkatuotteet, mukaan 
luettuna savuttomat tupakkatuotteet, 
joissa tunnusomaisena makuna on muu 
kuin tupakka, mikä saattaa helpottaa 
tupakan käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
voivat edistää savun hengittämistä 
keuhkoihin ja tupakoinnin aloittamista 
nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 

Poistetaan.
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savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

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 97
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
voivat edistää savun hengittämistä 
keuhkoihin ja tupakoinnin aloittamista 
nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 
savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, jotka saattavat
helpottaa tupakan käytön aloittamista.

Or. cs
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Tarkistus 98
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
voivat edistää savun hengittämistä 
keuhkoihin ja tupakoinnin aloittamista 
nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 
savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Komissiota 
kehotetaan toteuttamaan tieteellinen 
tutkimus näiden tuotteiden todellisista 
vaikutuksista tupakan käytön 
aloittamiseen.

Or. pt

Tarkistus 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
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tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
voivat edistää savun hengittämistä 
keuhkoihin ja tupakoinnin aloittamista 
nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 
savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

tupakka ja mentoli, mikä saattaa helpottaa 
tupakan käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin.

Or. en

Perustelu

Direktiivin olisi perustuttava näyttöön eikä ainoastaan oikeudellisen epävarmuuden pelkoon. 
Tähän direktiiviin sisällytettynä mentolia käsiteltäisiin samalla tavoin kuin perinteisiä 
savukkeita. Maultaan tunnusomaisia savukkeita koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri 
jäsenvaltioiden välillä, mutta tämä ei koske mentolia, joka on sallittu kaikkialla Euroopan 
unionissa. Kiellon olisi perustuttava tieteelliseen näyttöön, joka osoittaisi nuorten 
suhtautumisen mentoliin muuttuneen.

Tarkistus 100
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin.
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Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
voivat edistää savun hengittämistä 
keuhkoihin ja tupakoinnin aloittamista 
nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 
savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

Or. de

Perustelu

Mainitut tutkimukset eivät riitä oikeuttamaan mentolisavukkeiden lainsäädännöllistä 
saattamista huonoon valoon.

Tarkistus 101
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet voivat 
edistää savun hengittämistä keuhkoihin ja 
tupakoinnin aloittamista nuorten parissa. 
Olisi vältettävä toimenpiteitä, joilla otetaan 
käyttöön perusteettomia kohtelueroja 
maustettujen savukkeiden (esim. mentoli-
ja neilikkasavukkeet) välillä.

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, joissa makuna on muu 
kuin tupakka, mikä saattaa helpottaa 
tupakan käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet voivat 
edistää savun hengittämistä keuhkoihin ja 
tupakoinnin aloittamista nuorten parissa. 
Olisi vältettävä toimenpiteitä, joilla otetaan 
käyttöön perusteettomia kohtelueroja 
maustettujen savukkeiden (esim. mentoli-
ja neilikkasavukkeet) välillä. Ruotsin olisi 
sallittava säännellä nuuskassa käytettäviä 
makuja kansallisella tasolla. Jos Ruotsi ei 
toteuta sääntelyä tietyn ajan kuluessa, 
silloin sovelletaan tämän direktiivin 
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säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan ”tunnusomaisen maun” käsittely on liian rajoittunutta. Tarkastelussa olisi 
otettava huomioon kaikki maut. Ruotsin olisi sallittava säännellä nuuskassa käytettyjä makuja 
kansallisella tasolla neljän vuoden aikana tämän direktiivin voimaantulosta alkaen. Jos 
Ruotsi ei toteuta sääntelyä, silloin olisi sovellettava tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus 102
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
voivat edistää savun hengittämistä 
keuhkoihin ja tupakoinnin aloittamista 
nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 
savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Monissa maissa 
esimerkiksi mentolilla maustettujen 
tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Olisi vältettävä toimenpiteitä, joilla otetaan 
käyttöön perusteettomia kohtelueroja 
maustettujen savukkeiden (esim. mentoli-
ja neilikkasavukkeet) välillä.

Or. de

Perustelu

Käytettävissä olevat tieteelliset tutkimustulokset eivät vahvista oletusta, jonka mukaan mentoli 
edistäisi tupakan savun hengittämistä keuhkoihin. Ei ole myöskään minkäänlaisia todisteita 
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siitä, että mentolisavukkeet liittyisivät tupakoinnin aloittamiseen nuorempana.

Tarkistus 103
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale – alaviite 36

Komission teksti Tarkistus

36. WTO:n riitojenratkaisuelin, AB-2012-
1, United States – Measures Affecting the 
Production and Sale of Clove Cigarettes 
(DS406).

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 104
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten 
lisäaineiden käytön kieltämistä kokonaan, 
vaan sillä velvoitetaan valmistajat 
vähentämään lisäainetta tai lisäaineiden 
yhdistelmää siinä määrin, että lisäaineet 
eivät enää saa aikaan tunnusomaista 
makua. Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 

Poistetaan.
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eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. cs

Tarkistus 105
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten
lisäaineiden käytön kieltämistä kokonaan, 
vaan sillä velvoitetaan valmistajat 
vähentämään lisäainetta tai lisäaineiden 
yhdistelmää siinä määrin, että lisäaineet 
eivät enää saa aikaan tunnusomaista 
makua. Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle.
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

(16) On sallittava sellaisten 
tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden kuin sokerin 
käyttö, kunhan ne eivät lisää kuluttajien 
terveysriskiä. Jäsenvaltioiden ja komission 
olisi käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. pl

Perustelu

Sokerin ilmoittaminen selvästi esimerkkinä tupakkatuotteiden valmistuksessa käytettävästä 
tärkeästä lisäaineesta selkeyttää tilannetta ja antaa eräänlaisen takuun tupakan valmistajille. 
Tarkistus selventää eräille tupakkalajikkeille (esim. burleyntupakka) välttämättömän sokerin 
lisäämisen olevan tuotantoprosessissa edelleen mahdollista. Kyseisten lajikkeiden 
sokeripitoisuus pienenee kuivauksen aikana, kun sen sijaan virginiantupakan kaltaisten 
lajikkeiden sokeripitoisuus säilyy.
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Tarkistus 106
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia
makuja, ei tarkoita yksittäisten lisäaineiden 
käytön kieltämistä kokonaan, vaan sillä 
velvoitetaan valmistajat vähentämään 
lisäainetta tai lisäaineiden yhdistelmää 
siinä määrin, että lisäaineet eivät enää saa 
aikaan tunnusomaista makua. 
Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on makuja, ei tarkoita 
yksittäisten lisäaineiden käytön kieltämistä 
kokonaan, vaan sillä velvoitetaan 
valmistajat vähentämään lisäainetta tai 
lisäaineiden yhdistelmää siinä määrin, että 
lisäaineet eivät enää saa aikaan makua. 
Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
makua eivätkä vaikuta tuotteen 
houkuttelevuuteen. Tämän direktiivin 
soveltamisella ei pitäisi tehdä eroa eri 
tupakkalajikkeiden välille.

Or. en

Perustelu

Näitä säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin makuihin. Tämän seurauksena olisi myös 
tarpeetonta viitata testipaneeleihin. Valmistuksessa tarvittavia lisäaineita koskevat 
säännökset olisi yhdenmukaistettava ainesosia koskevien Maailman terveysjärjestön 
suuntaviivojen kanssa.

Tarkistus 107
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten 
lisäaineiden käytön kieltämistä kokonaan, 
vaan sillä velvoitetaan valmistajat 
vähentämään lisäainetta tai lisäaineiden
yhdistelmää siinä määrin, että lisäaineet
eivät enää saa aikaan tunnusomaista 
makua. Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten ainesosien
käytön kieltämistä kokonaan, vaan sillä 
velvoitetaan valmistajat vähentämään 
ainesosaa tai ainesosien yhdistelmää siinä 
määrin, että ainesosat eivät enää saa aikaan 
tunnusomaista makua. Tupakkatuotteiden 
valmistukseen tarvittavien ainesosien
käyttö olisi sallittava, kunhan ne eivät saa 
aikaan tunnusomaista makua. Komission 
olisi varmistettava yhdenmukaiset 
edellytykset tunnusomaista makua 
koskevien säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. de

Perustelu

Koska 2 määritelmä ’lisäaine’ poistetaan, on käytettävä 18 määritelmää ’ainesosa’.

Tarkistus 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten lisäaineiden 
käytön kieltämistä kokonaan, vaan sillä 
velvoitetaan valmistajat vähentämään 
lisäainetta tai lisäaineiden yhdistelmää 
siinä määrin, että lisäaineet eivät enää saa 
aikaan tunnusomaista makua. 

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten lisäaineiden 
käytön kieltämistä kokonaan, vaan sillä 
velvoitetaan valmistajat vähentämään 
lisäainetta tai lisäaineiden yhdistelmää 
siinä määrin, että lisäaineet eivät enää saa 
aikaan tunnusomaista makua. 



PE510.711v02-00 38/71 AM\937809FI.doc

FI

Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö sallitaan. 
Komission olisi varmistettava 
yhdenmukaiset edellytykset tunnusomaista 
makua koskevien säännösten 
täytäntöönpanolle. Jäsenvaltioiden ja 
komission olisi käytettävä riippumattomia 
paneeleja tällaisen päätöksenteon apuna. 
Tämän direktiivin soveltamisella ei pitäisi 
tehdä eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. pl

Tarkistus 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten lisäaineiden 
käytön kieltämistä kokonaan, vaan sillä 
velvoitetaan valmistajat vähentämään 
lisäainetta tai lisäaineiden yhdistelmää 
siinä määrin, että lisäaineet eivät enää saa 
aikaan tunnusomaista makua. 
Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

(16) Sellaisten tupakkatuotteiden 
kieltäminen, joissa on tunnusomaisia 
makuja, ei tarkoita yksittäisten lisäaineiden 
käytön kieltämistä kokonaan, vaan sillä 
velvoitetaan valmistajat vähentämään 
lisäainetta tai lisäaineiden yhdistelmää 
siinä määrin, että lisäaineet eivät enää saa 
aikaan tunnusomaista makua. 
Tupakkatuotteiden valmistuksessa 
välttämättömien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. it
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Perustelu

Tekstiä muutetaan 6 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 110
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Rajanvedon selkeyttämiseksi 
komission tulee laatia luettelo, jossa 
määritellään tarkasti kielletyt ainesosat ja 
sallitut ainesosat, erityisesti lisäaineet ja 
niistä eriteltynä aromi- ja makuaineet. 
Luettelosta tulee käydä selkeästi ilmi myös 
sallittujen lisä- ja aromi/makuaineen 
kokonaismäärä.

Or. fi

Tarkistus 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Yksi tämän direktiivin tavoitteista 
on vähentää tupakkatuotteiden kulutusta, 
erityisesti nuorten ja haavoittuvien 
kuluttajien keskuudessa. Tämä vähentää 
tupakan tuotantoa unionissa ja saattaa 
johtaa työpaikkojen menetykseen, 
teollisuuden siirtymiseen unionin 
ulkopuolelle ja sellaisten maatilojen 
rakenneuudistuksiin, joiden tuotanto on 
perinteisesti perustunut tupakkaan. Sen 
vuoksi unionin talousarviossa on 
varauduttava asianmukaisiin 
toimenpiteisiin ja taloudelliseen tukeen 
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tämän direktiivin taloudellisten ja 
sosiaalisten seurausten torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 c) Direktiivin säännösten 
täytäntöönpanon johdosta EU:n 
jäsenvaltioista peräisin olevan 
raakatupakan tarve saattaa vähentyä. 
Siksi tuotantoalueille on perustettava 
tupakanviljelijöiden tukirahasto, joka 
korvaa viljelijöille direktiivin 
täytäntöönpanosta aiheutuneet tappiot. 

Or. pl

Perustelu

Direktiivin säännösten täytäntöönpanon johdosta raakatupakan tarve vähenee EU:ssa ja se 
saatetaan korvata kolmansista maista peräisin olevalla raaka-aineella, mikä vähentää 
viljelijöiden tuloja ja kasvattaa työttömyyttä. Tämän johdosta on perustettava 
tupakanviljelijöiden tukirahasto, joka on tarkoitettu raakatupakan tarpeen vähentymisen 
koettelemille viljelijöille sekä tupakanviljelystä luopumaan ja tuotantosuunnan muuttamiseen 
halukkaille.

Tarkistus 113
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Joitakin lisäaineita käytetään 
luomaan vaikutelma, että tupakkatuotteet 

Poistetaan.
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vaikuttaisivat edullisesti terveyteen, 
aiheuttaisivat vähemmän haittaa 
terveydelle tai lisäisivät henkistä 
valppautta ja fyysistä suorituskykyä. 
Tällaiset lisäaineet olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan yhdenmukaiset säännöt ja 
terveyden suojelun korkea taso.

Or. de

Perustelu

Ei ole tieteellistä näyttöä siitä, antavatko tietyt/yksittäiset lisäaineet vaikutelman siitä, että 
tupakkatuote olisi vähemmän haitallinen ja näin ollen houkuttelevampi tietyille 
kuluttajaryhmille. Jokaisen ainesosan kielto- tai sääntelypäätöksen tulisi perustua 
yksiselitteisiin tieteellisiin tutkimuksiin, joihin sovelletaan yhteisössä sovittuja 
tupakkatuotteisiin soveltuvia yksiselitteisiä perusteita.

Tarkistus 114
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Joitakin lisäaineita käytetään luomaan 
vaikutelma, että tupakkatuotteet 
vaikuttaisivat edullisesti terveyteen, 
aiheuttaisivat vähemmän haittaa 
terveydelle tai lisäisivät henkistä 
valppautta ja fyysistä suorituskykyä. 
Tällaiset lisäaineet olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan yhdenmukaiset säännöt ja 
terveyden suojelun korkea taso.

(17) Joitakin lisäaineita käytetään luomaan 
vaikutelma, että tupakkatuotteet 
vaikuttaisivat edullisesti terveyteen, 
aiheuttaisivat vähemmän haittaa 
terveydelle tai lisäisivät henkistä 
valppautta ja fyysistä suorituskykyä. 
Esimerkiksi mentolin vaikutukset ovat 
ongelmallisia. Koska mentolilla on 
paikallisesti puuduttavia ominaisuuksia, 
se mahdollistaa syvän sisäänhengityksen 
tupakansavun aiheuttamasta ärsytyksestä 
huolimatta. Siten on mahdollista 
hengittää savua enemmän ja syvemmälle, 
mikä lisää nikotiiniannoksen määrää.
Tällaiset tupakkatuotteiden 
houkuttelevuutta lisäävät lisäaineet olisi 
kiellettävä, jotta varmistetaan 
yhdenmukaiset säännöt ja terveyden 
suojelun korkea taso.
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Or. en

Perustelu

Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea esitti 
12. marraskuuta 2010 julkaisemassaan lausunnossa tupakan lisäaineiden riippuvuutta 
aiheuttavista ominaisuuksista ja houkuttelevuudesta johtopäätöksen, jonka mukaan mentoli 
on hyvin ongelmallinen lisäaine, koska se lisää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta 
helpottamalla tupakkatuotteiden käytön aloittamista.

Tarkistus 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Joitakin lisäaineita käytetään luomaan 
vaikutelma, että tupakkatuotteet 
vaikuttaisivat edullisesti terveyteen, 
aiheuttaisivat vähemmän haittaa 
terveydelle tai lisäisivät henkistä
valppautta ja fyysistä suorituskykyä. 
Tällaiset lisäaineet olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan yhdenmukaiset säännöt ja 
terveyden suojelun korkea taso.

(17) Joitakin lisäaineita käytetään luomaan 
vaikutelma, että tupakkatuotteet 
vaikuttaisivat edullisesti terveyteen, 
aiheuttaisivat vähemmän haittaa 
terveydelle tai lisäisivät henkistä 
valppautta ja fyysistä suorituskykyä. Muita 
lisäaineita, kuten sokeria, käytetään 
lieventämään tai parantamaan 
tupakkatuotteiden makua niiden 
kulutuksen helpottamiseksi. Tällaiset 
lisäaineet olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan yhdenmukaiset säännöt ja 
terveyden suojelun korkea taso.

Or. en

Perustelu

Sokeri on lisäaine, joka parantaa tupakkatuotteen makua, sillä se auttaa peittämään 
väärentämättömän tupakan kitkerää makua tuotteen houkuttelevuuden lisäämiseksi erityisesti 
tupakanpolttoa vasta aloittavien kannalta.

Tarkistus 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Yhä useammat ihmiset, 
enimmäkseen lapset, kärsivät astmasta ja 
erilaisista allergioista. Kuten Maailman 
terveysjärjestö on todennut, kaikkia 
astman syitä ei ymmärretä, mutta 
riskitekijöitä, kuten allergeeneja, 
tupakkaa ja ärsytystä aiheuttavia 
kemikaaleja, on pyrittävä välttämään, 
jotta ihmiset voivat nauttia hyvästä 
elämänlaadusta.

Or. en

Tarkistus 117
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Komission olisi valvottava 
huolellisesti sokeriaineiden lisäämistä, 
sillä niiden osuus kaikista savukkeiden 
sisältämistä lisäaineista on yli 
10 prosenttia. Komission olisi erityisesti 
kehotettava teollisuutta muokkaamaan 
tupakkatuotteita uudelleen ja 
valmistamaan sellaisia uusia tuotteita, 
jotka eivät sisällä terveyteen haitallisesti 
vaikuttavaa inverttisokeria (fruktoosia ja 
glukoosia). 

Or. en

Perustelu

Sokeriaineet eivät ole terveydelle vaarallisia suun kautta nautittuina, mutta muuttuvat 
lukuisiksi toksisiksi yhdisteiksi pyrolyysissä. Kaikkein vaarallisimpia ovat inverttisokerit, sillä 
niistä on peräisin suurin osa tupakansavun formaldehydistä, joka lasketaan ihmiselle syöpää
aiheuttavaksi aineeksi (International Agency for Research on Cancer, 2009).
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Tarkistus 118
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 119
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

Poistetaan.

Or. fr



AM\937809FI.doc 45/71 PE510.711v02-00

FI

Tarkistus 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta taataan terveyden suojelun korkea taso ja kaikkien kuluttajien yhtäläinen suojelu 
kaikkialla EU:ssa, muihin tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin ja kääretupakkaan olisi 
sovellettava samoja merkintävaatimuksia.

Tarkistus 121
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 

Poistetaan.
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vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

Or. en

Perustelu

Kaikkia unionin markkinoilla sallittuja tupakkatuotteita olisi käsiteltävä samalla tavoin, ja 
olisi vältettävä luomasta porsaanreikiä.

Tarkistus 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja suussa käytettäväksi 
tarkoitetulle tupakalle, joita käyttävät 
pääasiassa vanhemmat kuluttajat, olisi 
myönnettävä vapautus tietyistä ainesosia 
koskevista vaatimuksista.

Or. de

Perustelu

Perinteisen nenänuuskan ja purutupakan käyttö rajoittuu Euroopassa harvoille alueille ja on 
osa perinteiden vaalimista. Lisäksi nenänuuskaa ja purutupakkaa käyttävät lähinnä 
vanhemmat henkilöt. Siksi niihin tulisi soveltaa samaa poikkeusta kuin sikareihin, 
pikkusikareihin ja piipputupakkaan.

Tarkistus 123
Georgios Koumoutsakos
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin ja se, että sillä 
suojellaan kaikkien kuluttajien terveyttä, 
muille tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista.

Or. el

Perustelu

Tällä direktiivillä suojellaan tasapuolisesti kaikkia tupakkatuotteiden kuluttajia.

Tarkistus 124
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa. Komission olisi 
seurattava tarkasti vesipiipputupakan 
käyttöä nuorten keskuudessa, koska on 
yhä enemmän näyttöä sen käytöstä 
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vanhojen perinteisten markkinoiden 
ulkopuolella. Tässä suhteessa 6 ja 
10 artiklaa olisi sovellettava kyseisiin 
tuotteisiin, ja vesipiipputupakan 
pakkauksiin, jotka eivät usein ole 
Euroopan lainsäädännön mukaisia, olisi 
painettava terveysvaroituksia. 

Or. en

Perustelu

Lisätään lausunnon valmistelijan nuorten vesipiipputupakan käytöstä laatiman tarkistuksen 3 
täydentämiseksi, jotta painotetaan sitä, että vesipiipputupakan tyyppiset tuotteet kuuluvat 
toksisuutensa vuoksi direktiivin keskeisten säännösten piiriin.

Tarkistus 125
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle, vesipiipputupakalle ja 
savuttomalle tupakalle, joita käyttävät 
pääasiassa vanhemmat kuluttajat, olisi 
myönnettävä vapautus tietyistä ainesosia 
koskevista vaatimuksista, kunhan 
olosuhteissa ei tapahdu merkittävää 
muutosta myyntimäärien tai 
kulutustottumusten osalta nuorten parissa.

Or. fr

Tarkistus 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle, vesipiipputupakalle ja 
savuttomalle tupakalle, joita käyttävät 
pääasiassa vanhemmat kuluttajat, olisi 
myönnettävä vapautus tietyistä ainesosia 
koskevista vaatimuksista, kunhan 
olosuhteissa ei tapahdu merkittävää 
muutosta myyntimäärien tai 
kulutustottumusten osalta nuorten parissa.

Or. it

(Ks. 6 artiklan 10 kohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, olisi myönnettävä vapautus 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle, vesipiipputupakalle ja 
savuttomalle tupakalle, joita käyttävät 
pääasiassa vanhemmat kuluttajat, olisi 
myönnettävä vapautus tietyistä ainesosia 
koskevista vaatimuksista, kunhan 
olosuhteissa ei tapahdu merkittävää 
muutosta myyntimäärien tai 
kulutustottumusten osalta nuorten parissa.

Or. ro

Tarkistus 128
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioita tulisi kannustaa 
laatimaan kansallinen lainsäädäntönsä –
mikäli niin ei vielä ole – nuorison 
suojelemiseksi siten, että poltettavaksi 
tarkoitettua tupakkaa ei saa myydä alle 
18-vuotiaille eivätkä alle 18-vuotiaat saa 
käyttää kyseisiä tuotteita; samalla 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava, että 
näitä kieltoja myös noudatetaan.

Or. de

Tarkistus 129
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Tupakoinnin torjunnasta tehdyn 
WHO:n puitesopimuksen 16 artiklassa 
korostetaan, että sopimuksen osapuolet 
ovat velvollisia puuttumaan alaikäisille 
kuluttajille suunnattuihin tuotteisiin, 
kuten tupakkatuotteiden muotoisiin 
elintarvikkeisiin ja leluihin, jotka 
saattavat houkutella alaikäisiä. Viime 
vuosina markkinoille on tullut monia 
tuotteita, kuten höyrykkeitä, jotka eivät 
sisällä nikotiinia mutta jotka ovat 
savukkeiden muotoisia ja pyrkivät 
jäljittelemään tupakointiprosessia 
höyryttämällä aineita, joiden 
vaarattomuutta ei ole vielä tieteellisesti 
todistettu, sekä savukkeen 
palamisprosessia sähkövalolla. 
Tämäntyyppisiä tuotteita valmistetaan 
selvästikin nuorten ja alaikäisten 
kuluttajien houkuttelemiseksi, ja niiden 
suosio lisääntyy alaikäisten keskuudessa 
monissa jäsenvaltioissa. Tämäntyyppisten 
savukejäljitelmien käyttö luo nuorille ja 
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alaikäisille kuluttajille tottumuksia, jotka 
herättävät yhä enemmän huolta. Sen 
vuoksi tällaiset tuotteet olisi kiellettävä 
tällä direktiivillä.

Or. en

Tarkistus 130
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tupakkatuotteiden pakkausmerkintöjä 
koskevissa kansallisissa säännöksissä on 
edelleen eroavaisuuksia, erityisesti siltä 
osin kuin on kyse kuvasta ja tekstistä 
koostuvista yhdistetyistä 
terveysvaroituksista, tupakoinnin 
lopettamisessa auttavia palveluja 
koskevista tiedoista sekä pakettien sisällä 
ja päällä olevista 
myynninedistämiskeinoista.

(19) Tupakkatuotteiden pakkausmerkintöjä 
koskevissa kansallisissa säännöksissä on 
edelleen eroavaisuuksia, erityisesti siltä 
osin kuin on kyse kuvasta ja tekstistä 
koostuvista yhdistetyistä 
terveysvaroituksista, jotka on vuonna 2013 
otettu käyttöön vain kymmenessä 
jäsenvaltiossa, tupakoinnin lopettamisessa 
auttavia palveluja koskevista tiedoista sekä 
pakettien sisällä ja päällä olevista 
myynninedistämiskeinoista.

Or. fr

Tarkistus 131
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Olisi pyrittävä tehokkaasti ja kaikin 
keinoin poistamaan esteitä, jotta voitaisiin 
mahdollisimman nopeasti siirtyä 
tuotemerkkejä sisältämättömien 
pakkausten (plain packages) käyttöön 
koko EU:n alueella.

Or. fi
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Tarkistus 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Pakkausmerkintöjä koskevien 
säännösten mukauttaminen on tarpeen 
myös siksi, että saatetaan unionin säännöt 
vastaamaan kansainvälistä kehitystä. 
Esimerkiksi puitesopimuksen 11 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa esitetään suuria 
kuvavaroituksia molemmille 
näkyvimmille pinnoille, pakollista tietoa 
tupakoinnin lopettamisesta ja tiukkoja 
sääntöjä harhaanjohtavista tiedoista.
Harhaanjohtavia tietoja koskevilla 
säännöksillä täydennetään yleistä kieltoa, 
joka koskee harhaanjohtavia käytäntöjä 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välillä 
ja josta säädetään sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 
2005 annetussa direktiivissä 2005/29/EY.

(21) Pakkausmerkintöjä koskevien 
säännösten mukauttaminen on tarpeen 
myös siksi, että saatetaan unionin säännöt 
vastaamaan kansainvälistä kehitystä. 
Harhaanjohtavia tietoja koskevilla 
säännöksillä täydennetään jo nyt 
asianmukaisia ja laajoja ohjeita, jotka 
koskevat harhaanjohtavien käytäntöjen 
estämistä elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välillä ja joista säädetään 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä 
toukokuuta 2005 annetussa direktiivissä 
2005/29/EY.

Or. de

Tarkistus 133
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Pakkausmerkintöjä koskevien 
säännösten mukauttaminen on tarpeen 
myös siksi, että saatetaan unionin säännöt 
vastaamaan kansainvälistä kehitystä. 
Esimerkiksi puitesopimuksen 11 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa esitetään suuria
kuvavaroituksia molemmille 
näkyvimmille pinnoille, pakollista tietoa 

(21) Pakkausmerkintöjä koskevien 
säännösten mukauttaminen on tarpeen 
myös siksi, että saatetaan unionin säännöt 
vastaamaan kansainvälistä kehitystä. 
Esimerkiksi puitesopimuksen 11 artiklan 
täytäntöönpano-ohjeissa esitetään 
molemmille näkyvimmille pinnoille 
kuvavaroituksia, joiden on katettava 
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tupakoinnin lopettamisesta ja tiukkoja 
sääntöjä harhaanjohtavista tiedoista. 
Harhaanjohtavia tietoja koskevilla 
säännöksillä täydennetään yleistä kieltoa, 
joka koskee harhaanjohtavia käytäntöjä 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välillä 
ja josta säädetään sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 
2005 annetussa direktiivissä 2005/29/EY.

vähintään 30 prosenttia ja enintään 
50 prosenttia pakkauksen ulkopinnasta, 
pakollista tietoa tupakoinnin lopettamisesta 
ja tiukkoja sääntöjä harhaanjohtavista 
tiedoista. Harhaanjohtavia tietoja 
koskevilla säännöksillä täydennetään 
yleistä kieltoa, joka koskee harhaanjohtavia 
käytäntöjä elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välillä ja josta säädetään 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä 
toukokuuta 2005 annetussa 
direktiivissä 2005/29/EY. 

Or. cs

Tarkistus 134
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt terveysvaroitukset ovat 
tehokkaampia kuin pelkät 
tekstivaroitukset. Tämän perusteella 
yhdistetyistä terveysvaroituksista olisi 
tehtävä pakollisia kaikkialla unionissa, ja 
niiden olisi katettava merkittävä ja näkyvä 
osa pakkauksen pinnasta. Kaikille 
terveysvaroituksille olisi asetettava 
vähimmäiskoko, jotta taataan niiden 
näkyvyys ja tehokkuus.

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset.
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Or. de

Perustelu

Ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että suuret kuvavaroitukset vähentäisivät tupakoivien määrää. 
On kuitenkin olemassa viitteitä siitä, että pakkausten sääntely esimerkiksi suurennettujen 
kuvanomaisten varoitusten muodossa ei vaikuta millään tavalla ihmisten päätökseen, 
tupakoivatpa he tai eivät.

Tarkistus 135
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt terveysvaroitukset ovat 
tehokkaampia kuin pelkät 
tekstivaroitukset. Tämän perusteella 
yhdistetyistä terveysvaroituksista olisi 
tehtävä pakollisia kaikkialla unionissa, ja 
niiden olisi katettava merkittävä ja näkyvä 
osa pakkauksen pinnasta. Kaikille 
terveysvaroituksille olisi asetettava 
vähimmäiskoko, jotta taataan niiden 
näkyvyys ja tehokkuus.

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Kaikille 
terveysvaroituksille olisi asetettava 
myyntipäällyksen alaa koskeva osuus, 
jotta taataan niiden näkyvyys ja tehokkuus.

Or. el

Perustelu

Värivalokuvien käytön mahdollisuus olisi pysyttävä kunkin jäsenvaltion harkintavallan 
piirissä. Lisäksi terveysvaroitusten vähimmäiskoko olisi korvattava myyntipäällyksen osuutta 
koskevalla vaatimuksella. Jos tätä toimenpidettä sovellettaisiin, tämä johtaisi pakkauksien 
koon, muodon ja ulkoasun yhdenmukaisuuteen, koska tällaisia mittoja ei voida soveltaa 
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kaikkiin pakkaustyyppeihin.

Tarkistus 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt terveysvaroitukset ovat 
tehokkaampia kuin pelkät tekstivaroitukset. 
Tämän perusteella yhdistetyistä 
terveysvaroituksista olisi tehtävä pakollisia 
kaikkialla unionissa, ja niiden olisi
katettava merkittävä ja näkyvä osa 
pakkauksen pinnasta. Kaikille 
terveysvaroituksille olisi asetettava 
vähimmäiskoko, jotta taataan niiden 
näkyvyys ja tehokkuus.

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt terveysvaroitukset ovat 
tehokkaampia kuin pelkät tekstivaroitukset. 
Tämän perusteella yhdistetyistä 
terveysvaroituksista olisi tehtävä 
pakollisia, kunhan ne ovat tehokkaita,
kaikkialla unionissa, ja niiden olisi
katettava merkittävä ja näkyvä osa 
pakkauksen pinnasta.

Or. it

Tarkistus 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
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perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt terveysvaroitukset ovat
tehokkaampia kuin pelkät tekstivaroitukset. 
Tämän perusteella yhdistetyistä 
terveysvaroituksista olisi tehtävä pakollisia 
kaikkialla unionissa, ja niiden olisi 
katettava merkittävä ja näkyvä osa 
pakkauksen pinnasta. Kaikille 
terveysvaroituksille olisi asetettava 
vähimmäiskoko, jotta taataan niiden 
näkyvyys ja tehokkuus.

perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
syntyvän tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin määrien ilmoittaminen 
savukepakkauksissa on osoittautunut 
harhaanjohtavaksi, koska se saa kuluttajat 
uskomaan, että tietyt savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin toiset. Näyttö 
myös vaikuttaisi osoittavan, että suuret 
yhdistetyt sekä selviä kuva- että 
tekstivaroituksia sisältävät
terveysvaroitukset ovat tehokkaampia kuin 
pelkät tekstivaroitukset. Tämän perusteella 
yhdistetyistä terveysvaroituksista olisi 
tehtävä pakollisia kaikkialla unionissa, ja 
niiden olisi katettava merkittävä ja näkyvä 
osa pakkauksen pinnasta. Kaikille 
terveysvaroituksille olisi asetettava 
vähimmäiskoko, jotta taataan niiden 
näkyvyys ja tehokkuus.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaiseen standardoituun pakettiin painettu selvästä kuvasta ja lyhyestä tekstistä 
koostuva varoitus saattaisi olla kaikille kuluttajille tehokkaampi ja näkyvämpi.

Tarkistus 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Erilaiset tieteelliset tutkimukset 
osoittaisivat sellaisten tupakoinnin 
vastaisten motivoivien lauseiden 
tehokkuuden, joilla pyritään 
vaikuttamaan tupakoitsijan mieleen, 
koska ne kohdistuvat epäsuorasti hänen 
ylpeyteensä ja tunteisiin. Esimerkiksi 
tekstivaroitukset ”Tupakointi vaurioittaa 
ihoa ja vauhdittaa ryppyjen 
muodostumista”, ”Tupakointi vähentää 
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viehättävyyttäsi”, ”Tupakanmakuisesta 
suudelmasta ei pidä kukaan”, 
”Tupakoinnin lopettaminen ei lihota vaan 
päinvastoin parantaa elämää”, ”Ajattele: 
tupakkatauko vahingoittaa enemmän 
kuin stressi, jota yrität lieventää”, 
voitaisiin näin ollen käyttää yhdessä 
nykyisin käytössä olevien tekstivaroitusten 
kanssa.

Or. it

Tarkistus 139
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että 
tuotteet ovat vähemmän haitallisia. Tämä 
koskee esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten 
”vähän tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, 
”mieto”, ”luonnollinen”, ”orgaaninen”, 
”ei lisäaineita”, ”ei makuaineita”, 
”ohut”, tai ominaisuuksia, kuten nimet, 
kuvat ja kuvalliset tai muut merkit. 
Samoin yksittäisten savukkeiden koko ja 
ulkonäkö voi johtaa kuluttajia harhaan 
antamalla vaikutelman, että ne ovat 
vähemmän haitallisia. Hiljattaisessa 
tutkimuksessa tuli myös esiin, että ohuita 
savukkeita polttavat uskoivat 
todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Ehdotuksella ei pyritä parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa eikä panemaan täytäntöön 
kansanterveyden suojelua. Ei myöskään ole varmaa näyttöä siitä, että tuotteen pakkaus tai 
ulkonäkö vaikuttaisi tupakointipäätökseen. Ohuiden savukkeiden kieltäminen ei vähennä 
tupakkatuotteiden käyttöä vaan takaa sen, että savukkeiden salakuljetus ja taloudelliset 
tappiot lisääntyvät.

Tarkistus 140
Erminia Mazzoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että 
tuotteet ovat vähemmän haitallisia. Tämä 
koskee esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten 
”vähän tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, 
”mieto”, ”luonnollinen”, ”orgaaninen”, 
”ei lisäaineita”, ”ei makuaineita”, 
”ohut”, tai ominaisuuksia, kuten nimet, 
kuvat ja kuvalliset tai muut merkit.
Samoin yksittäisten savukkeiden koko ja 
ulkonäkö voi johtaa kuluttajia harhaan 
antamalla vaikutelman, että ne ovat
vähemmän haitallisia. Hiljattaisessa 
tutkimuksessa tuli myös esiin, että ohuita 
savukkeita polttavat uskoivat 
todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista.

Tiettyjen tekstien, kuten ”vähän tervaa”, 
”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, tai 
ominaisuuksien, kuten nimien, kuvien ja 
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kuvallisten tai muiden merkkien, käyttö
voi johtaa kuluttajia harhaan saamalla 
heidät uskomaan, että tällaiset tuotteet 
ovat vähemmän vaarallisia ja saamalla 
heidät muuttamaan tapojaan. 
Tupakointikäyttäytyminen ja riippuvuus, 
eivätkä ainoastaan tuotteen ennen sen 
kuluttamista sisältävien tiettyjen aineiden 
pitoisuudet, vaikuttavat 
sisäänhengitettyjen aineiden määriin.
Nämä asiat eivät liity kyseisten tekstien 
käyttöön, ja sen sijaan ne saattavat uhata 
direktiivissä asetettuja 
merkintävaatimuksia.

Or. it

Tarkistus 141
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat antaa kuluttajille ja etenkin nuorille
vaikutelman, että tuotteet ovat vähemmän 
haitallisia. Tämä koskee esimerkiksi 
tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän tervaa”, 
”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit.
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polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

Or. de

Perustelu

Tässä kappaleessa annetaan yksipuolinen kuva kuluttajista. Valistuksen puuttuminen ei 
oikeuta rajoittamaan tässä määrin yrittäjien vapautta muokata tuotteitaan.

Tarkistus 142
Jarosław Kalinowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita” tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Tähän olisi 
puututtava.
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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 143
Kristian Vigenin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit.

Samoin yksittäisten savukkeiden ulkonäkö 
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voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia.

Or. en

Tarkistus 144
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden ulkonäkö voi 
johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia.

Or. cs

Tarkistus 145
Eleni Theocharous
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit.

Samoin yksittäisten savukkeiden ulkonäkö 
saattaa johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia.

Or. en

Tarkistus 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita” tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden ulkonäkö voi 
johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia.

Or. it

Perustelu

Ei ole olemassa minkäänlaisia tieteellisiä todisteita siitä, että ohuilla savukkeilla olisi 
kuluttajia harhaanjohtava vaikutus. Näiden tuotteiden kiellolla olisi pääosin kielteisiä 
vaikutuksia, ja ne ajaisivat kuluttajat laittomille markkinoille ostamaan väärennettyjä 
savukkeita, joille ei ole tehty terveydellisiä tarkastuksia. Tällä on selviä kielteisiä vaikutuksia 
kansanterveyteen ja siten myös työelämään.

Tarkistus 147
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Komissiota kehotetaan 
toteuttamaan tieteellinen tutkimus näiden 
tekijöiden todellisista vaikutuksista 
tupakan käyttöön.

Or. pt

Tarkistus 148
Sergej Kozlík

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
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ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 
polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden ulkonäkö voi 
johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. 

Or. en

Tarkistus 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
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haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa tuli 
myös esiin, että ohuita savukkeita polttavat 
uskoivat todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa tuli 
myös esiin, että ohuita savukkeita polttavat 
uskoivat todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava 
asianmukaisilla pakkauksilla ja tällaisten 
tuotteiden merkinnöillä sekä tiedottamalla 
kuluttajia niiden haitallisuudesta, jotta 
kuluttaja olisi tietoinen kyseisen tuotteen 
käytön seurauksista.

Or. pl

Perustelu

Ohuet savukkeet eivät ole haitallisempia, ainoastaan niiden pakkaus saattaa johtaa kuluttajaa 
harhaan. Mikäli tällaiset tuotteet kuitenkin pakataan tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
ne eivät voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Tarkistus 150
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa 
tuli myös esiin, että ohuita savukkeita 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä pakkaukseen 
painettuja tekstejä, kuten ”vähän tervaa”, 
”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit.
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polttavat uskoivat todennäköisemmin, että 
heidän käyttämänsä tuotemerkki oli 
vähemmän haitallinen. Tähän olisi 
puututtava.

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 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa tuli 
myös esiin, että ohuita savukkeita polttavat 
uskoivat todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa tuli 
myös esiin, että ohuita savukkeita polttavat 
uskoivat todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

Or. de



AM\937809FI.doc 69/71 PE510.711v02-00

FI

Perustelu

Vastaa 13 artiklan 2 kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa tuli 
myös esiin, että ohuita savukkeita polttavat 
uskoivat todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten suunnitteluun 
liittyvistä ominaisuuksista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa tuli 
myös esiin, että ohuita savukkeita polttavat 
uskoivat todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

Or. it

Tarkistus 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tupakkatuotteiden on osoitettu 
sisältävän ja poltettaessa synnyttävän 
monia vahingollisia aineita ja tunnettuja 
karsinogeenejä, jotka ovat vaarallisia 
ihmisten terveydelle. Tieteellisissä 
tutkimuksissa on yksiselitteisesti 
todistettu, että passiivinen tupakointi 
tappaa, aiheuttaa sairauksia ja 
vammauttaa ja on vaarallista erityisesti 
syntymättömien lasten ja imeväisten 
terveydelle. Tupakansavun hengittäminen 
voi aiheuttaa hengityselinsairauksia tai 
pahentaa niitä. Terveysvaroituksissa olisi 
siksi mainittava myös passiivisen 
tupakoinnin terveydelle aiheuttamat 
vaarat.

Or. de

Perustelu

Tämä kohta sisältyy myös voimassa olevaan direktiiviin 2001/37/EY. Tupakkatuotteissa olisi 
oltava passiivisen tupakoinnin vaaroista kertovia teksti- ja kuvavaroituksia.

Tarkistus 154
Martina Anderson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
tavaramerkin nimen esittämistavan ja 
pakkauksen värin (yksinkertainen 
pakkaus) standardointi vähentää 
pakkausten houkuttelevuutta ja parantaa 
terveysvaroitusten tehokkuutta sekä 
vähentää siten tupakoinnin aloittamista ja 
tupakan kulutusta. Tupakoinnin 
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torjunnasta tehdyn WHO:n 
puitesopimuksen 11 ja 13 artiklaa 
koskevissa suuntaviivoissa osapuolia 
kehotetaan harkitsemaan yksinkertaisia 
pakkauksia koskevien vaatimusten 
hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Tupakkapakkaukset eivät saa olla vetoavia eivätkä houkuttelevia, koska ne sisältävät tappavia 
tuotteita. Tupakan mainonta on kielletty lähes kaikkialla muualla, ja tämän kiellon olisi 
koskettava myös itse tupakkapakkauksia. Tällainen kielto vastaa tupakoinnin torjunnasta 
tehdyn WHO:n sopimuksen suuntaviivoissa esitettyjä suosituksia, ja se on pantu täytäntöön 
tai sitä harkitaan muissa valtioissa kaikkialla maailmassa.


