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Tarkistus 55
Antonyia Parvanova

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 56
Catherine Stihler

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, 
tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä ja internet-myyntiä sekä 
tupakkatuotteiden myyntipisteiden 
esillepanoa.

Or. en
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Tarkistus 57
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EU:n tulisi kiinnittää 
erityishuomiota tupakantuotantoon 
epäsuotuisilla alueilla, kuten 
syrjäisimmillä alueilla, joissa 
tupakkatuotannolla on usein yhteys 
maantieteellisiin ja sosioekonomisiin 
erityisolosuhteisiin sekä kulttuurista 
arvoa käsiteollisuuteen perustuvien 
tuotantomenetelmien ansiosta, sekä 
mahdollistaa jäsenvaltiolle erityistoimien 
käyttöönotto tuotannon ylläpitämiseksi 
näillä alueilla;

Or. pt

Tarkistus 58
Matteo Salvini

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 

(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 
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keskuudessa. keskuudessa. Tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi kasvatus, tiedotus, 
ennaltaehkäisyä koskevat ohjelmat sekä 
tupakoinnin lopettamista harkitseville 
kansalaisille suunnatut tukiohjelmat ovat 
kuitenkin edelleen elintärkeitä.

Or. it

Perustelu

Ennaltaehkäisyä ja tupakoinnin vähentämistä koskevia tavoitteita ei voida saavuttaa 
ottamatta huomioon kasvatukseen, tiedotukseen ja kansalaisten tukemiseen tarkoitettuja 
kampanjoita. Tämän direktiivin säännökset ovat apuväline.

Tarkistus 59
Wim van de Camp

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 tieteen kehitys ja 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit,
niiden toksisuus tai riippuvuutta aiheuttava 
vaikutus.

Or. xm

Tarkistus 60
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon tieteen kehitys ja 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit,
niiden toksisuus tai riippuvuutta aiheuttava 
vaikutus.

Or. en

Tarkistus 61
Catherine Stihler

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 

(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 
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taikka joilla on värjääviä ominaisuuksia. taikka joilla on värjääviä ominaisuuksia.
Myös riippuvuutta ja toksisuutta lisäävät 
ainesosat olisi poistettava.

Or. en

Tarkistus 62
Wim van de Camp

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

Or. xm

Perustelu

Mentolia on käytetty perinteisissä tupakkatuotteissa 1920-luvulta lähtien. Ei ole riittävää 
näyttöä siitä, että mentolilla olisi huono vaikutus nuorten tupakointitapoihin.

Tarkistus 63
Preslav Borissov
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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 saadaan aikaan 
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.

Or. en

Tarkistus 64
Franz Obermayr

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 

(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 
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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.

tuotteiden myynti on vähitellen kasvanut, 
vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
mentolilla maustetut tupakkatuotteet voivat 
edistää savun hengittämistä keuhkoihin. 
Olisi vältettävä toimenpiteitä, joilla otetaan 
käyttöön perusteettomia kohtelueroja 
maustettujen savukkeiden (esim. mentoli-
ja neilikkasavukkeet) välillä.

Or. de

Perustelu

Ei ole tieteellisesti perusteltua näyttöä siitä, että mentolilla maustetut tupakkatuotteet 
edistäisivät tupakoinnin aloittamista nuorten parissa enemmän kuin perinteiset 
tupakkatuotteet.

Tarkistus 65
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 

(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 tupakoinnin aloittamiseen.
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neilikkasavukkeet) välillä.

Or. pt

Tarkistus 66
Catherine Stihler

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta estetään lisäainemarkkinoiden segmentoituminen entisestään, kaikki lisäaineet olisi 
kiellettävä, myös kaikki aromiaineet, koska ne lisäävät tupakkatuotteiden houkuttelevuutta, 
mikä on vastoin tämän direktiivin ydinsisältöä.

Tarkistus 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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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 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 68
Preslav Borissov

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 

(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 
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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.

sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. Poikkeus 
olisi tehtävä mentolisavukkeista, joita 
pidetään perinteisinä 
aromitupakkatuotteina, joita ei pitäisi 
luokitella muiden aromitupakkatuotteiden 
kanssa. Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 6 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 69
Matteo Salvini

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 

(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 
elintärkeiden 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 
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tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. it

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa olevan tekstin mukauttaminen.

Tarkistus 70
Franz Obermayr

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) Joidenkin lisäaineiden käyttö voi 
synnyttää kuluttajalle vaikutelman, että 
tupakkatuotteet vaikuttaisivat edullisesti 
terveyteen, aiheuttaisivat vähemmän 
haittaa terveydelle tai lisäisivät henkistä 
valppautta ja fyysistä suorituskykyä.
Terveydensuojan korkean tason 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että kuluttajia, 
erityisesti nuoria ihmisiä, valistetaan 
vastaavasti.

Or. de

Tarkistus 71
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, 

Poistetaan.
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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. en

Perustelu

Direktiivin olisi katettava kaikki tupakkatuotteet kuluttajien ikäryhmään katsomatta, koska ne 
vaikuttavat haitallisesti terveyteen.

Tarkistus 72
Nora Berra

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

Tarkistus 73
Catherine Stihler

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

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 kulutus rajoittuu Euroopan harvoihin alueisiin ja on 
osa tapakulttuuria. Lisäksi nenänuuskaa ja purutupakkaa kuluttavat etupäässä vanhemmat 
henkilöt. Siksi niihin olisi sovellettava samaa poikkeusta kuin sikareihin, pikkusikareihin ja 
piipputupakkaan.
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Tarkistus 75
Matteo Salvini

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. it

(Ks.6 artiklan 10 kohtaan esitetty tarkistus.)

Tarkistus 76
Konstantinos Poupakis

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 

(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.
Yhdistettyjen terveysvaikutusten 
käyttöönotto olisi jätettävä kunkin 
jäsenvaltion harkintavallan piiriin. 
Tekstivaroitusten on oltava pakollisia 
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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.

kaikkialla unionissa, ja niiden on katettava 
merkittävä ja näkyvä osa pakkauksen 
pinnasta. Kaikille terveysvaroituksille olisi 
asetettava myyntipäällyksen alaa koskeva 
vähimmäisosuus, jotta taataan niiden 
näkyvyys ja tehokkuus.

Or. el

Perustelu

Kuvien käyttöönoton olisi pysyttävä kunkin jäsenvaltion harkintavallan piirissä. Lisäksi 
kaikkien terveysvaroitusten vähimmäiskoko/vähimmäismitta olisi korvattava myyntipäällyksen 
alan vähimmäisosuudella, koska tällaisia mittoja ei voida soveltaa kaikenlaisiin paikkauksiin. 
Tällä tavoin säädetään epäsuorasti pakkauksien koon, muodon ja ulkoasun 
yhdenmukaisuudesta.

Tarkistus 77
Matteo Salvini

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 
kaikkialla unionissa, ja niiden olisi 
katettava merkittävä ja näkyvä osa 
pakkauksen pinnasta ollakseen tehokkaita.
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Or. it

Tarkistus 78
Adam Bielan

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, jotta ne eivät johtaisi 
kuluttajia harhaan. Poltettaessa syntyvän 
tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin 
määrien ilmoittaminen savukepakkauksissa 
saattaa aiheuttaa tulkintavaikeuksia 
kuluttajille, koska se saa kuluttajat usein
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.

Or. pl

Tarkistus 79
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 

(22) Myös pakkausmerkintäsäännöksiä on 
mukautettava uuden tieteellisen näytön 
perusteella. Esimerkiksi poltettaessa 
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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.

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 näkyvä osa pakkauksen pinnasta. 
Kaikille terveysvaroituksille olisi 
asetettava vähimmäiskoko, jotta taataan 
niiden näkyvyys ja tehokkuus, sekä 
enimmäiskoko, jotta ei puututa 
suhteettomasti teollis- ja tekijänoikeuksiin 
(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
17 artiklan 2 kohta) ja 
elinkeinovapauteen (16 artikla).

Or. de

Perustelu

Lisäksi suhteeton puuttuminen tavaramerkkioikeuksiin ja yritysten vapauteen pakkausten 
suunnittelussa johtaisi siihen, että valmistajat voivat erottaa tupakkatuotteensa kilpailijoiden 
tuotteista pääasiassa hinnan perusteella, mikä puolestaan johtaisi hintapaineeseen; tämä 
tekisi vastaavasti tupakkatuotteet ajan mittaan edullisemmiksi ja saattaisi ne siten helpommin 
erityisesti nuorten saataville.

Tarkistus 80
Konstantinos Poupakis

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 

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

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. Samoin 
yksittäisten savukkeiden ulkonäkö voi 
johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Tähän olisi puututtava 
määrittelemällä, millaisia tekstejä 
pakkauksiin voidaan merkitä.

Or. el

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa esitetään savukkeiden, joiden halkaisija on alle 7,5 mm, poistamista. 
Asiaa koskevista tutkimuksista ei kuitenkaan ilmene, että tällaiset säännökset edistäisivät 
direktiivin tavoitteiden saavuttamista. Tällä puututaan sen sijaan sisämarkkinoihin ja 
vapaaseen kilpailuun, koska on varma, että nämä tupakoitsijat joko valitsevat halkaisijaltaan 
suuria tupakkatuotteita tupakointitottumuksensa tyydyttämiseksi tai käyttävät 
salakuljetustuotteita.

Tarkistus 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

(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 
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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.

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 
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 82
Sylvana Rapti

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 83
Preslav Borissov

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 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoituksista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus voi 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. Tähän olisi 
puututtava. Yllä mainitut tekstit ja 
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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.

ominaispiirteet olisi poistettava ja 
korvattava yleisellä ilmauksella ”kaikki 
savukkeet ovat yhtä haitallisia”. Näin 
kuluttaja saisi objektiivista tietoa siitä, 
että ohuet savukkeet tai mentolisavukkeet 
ovat yhtä vaarallisia kuin tavanomaiset
savukkeet. 

Or. en

Tarkistus 84
Matteo Salvini

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 graafisista 
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



PE510.660v01-00 24/121 AM\935348FI.doc

FI

Tarkistus 85
Franz Obermayr

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”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Hiljattaisessa 
tutkimuksessa tuli myös esiin, että ohuita 
savukkeita polttavat uskoivat 
todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava.

Or. de

Tarkistus 86
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten (23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
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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.

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. Komissiota kehotetaan 
toteuttamaan tieteellinen tutkimus näiden 
tuotteiden todellisista vaikutuksista 
tupakointiin.

Or. pt

Tarkistus 87
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

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 
määrittelemällä, mitkä tekstit voidaan 
painaa pakkaukseen, sekä käyttämällä 
neutraaleja pakkauksia. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että neutraalit pakkaukset 
ovat muita vähemmän houkuttelevia ja 
lisäävät terveysvaroitusten tehoa, mikä 
puolestaan vähentää tupakoinnin 
aloittamista ja tupakankulutusta.

Or. en

Tarkistus 88
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Muille poltettavaksi tarkoitetuille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille ja 
kääretupakalle, joita käyttävät pääasiassa 
vanhemmat kuluttajat, olisi myönnettävä 
vapautus tietyistä merkintävaatimuksista,
kunhan olosuhteissa ei tapahdu 
merkittävää muutosta myyntimäärien tai 
kulutustottumusten osalta nuorten 
parissa. Näiden muiden tupakkatuotteiden 
pakkausmerkinnöissä olisi noudatettava 
erityisiä sääntöjä. Savuttomien 
tupakkatuotteiden terveysvaroitusten 
näkyvyys on varmistettava. Varoitukset 
olisi tämän vuoksi asetettava savuttomien 

(24) Muihin poltettavaksi tarkoitettuihin 
tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin ja 
kääretupakkaan, joita käyttävät pääasiassa 
vanhemmat kuluttajat, olisi sovellettava 
samoja merkintävaatimuksia kuin 
savukkeisiin ja kääretupakkaan. Näiden 
tupakkatuotteiden pakkausmerkinnöissä 
olisi noudatettava erityisiä sääntöjä. 
Savuttomien tupakkatuotteiden 
terveysvaroitusten näkyvyys on 
varmistettava. Varoitukset olisi tämän 
vuoksi asetettava savuttomien 
tupakkatuotteiden pakkauksen kahdelle 
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tupakkatuotteiden pakkauksen kahdelle 
näkyvimmälle pinnalle.

näkyvimmälle pinnalle.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan kaikkien kuluttajien yhtäläinen suojelu koko EU:n alueella sekä 
terveydensuojelun korkea taso.

Tarkistus 89
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Markkinoille saatetaan merkittäviä 
määriä laittomia tuotteita, jotka eivät täytä 
direktiivissä 2001/37/EY säädettyjä 
vaatimuksia, ja on merkkejä siitä, että 
nämä määrät saattaisivat olla kasvussa. 
Tällaiset tuotteet vaarantavat 
vaatimustenmukaisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan lainsäädännön tarjoaman 
suojelun. Lisäksi tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puitesopimuksessa velvoitetaan 
unioni torjumaan laittomia tuotteita osana 
kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. 
Näin ollen olisi säädettävä 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten merkitsemisestä 
yksilöllisellä ja turvallisella tavalla ja 
niiden liikkeiden rekisteröinnistä niin, että 
nämä tuotteet voidaan paikantaa ja jäljittää 
unionissa ja että voidaan paremmin seurata 
ja valvoa, että ne ovat tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia. Lisäksi olisi 
säädettävä sellaisten turvaominaisuuksien 
käyttöönotosta, jotka auttavat tuotteiden 
aitouden varmistamisessa.

(26) Markkinoille saatetaan merkittäviä 
määriä laittomia tuotteita, jotka eivät täytä 
direktiivissä 2001/37/EY säädettyjä 
vaatimuksia, ja on merkkejä siitä, että 
nämä määrät saattaisivat olla kasvussa. 
Tällaiset tuotteet vaarantavat 
vaatimustenmukaisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan lainsäädännön tarjoaman 
suojelun. Lisäksi tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puitesopimuksessa velvoitetaan 
unioni torjumaan laittomia tuotteita osana 
kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. 
Näin ollen olisi säädettävä 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten ja 
myyntipäällysten merkitsemisestä 
yksilöllisellä ja turvallisella tavalla ja 
niiden liikkeiden rekisteröinnistä niin, että 
nämä tuotteet voidaan paikantaa ja jäljittää 
unionissa ja että voidaan paremmin seurata 
ja valvoa, että ne ovat tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia. Lisäksi olisi 
säädettävä sellaisten turvaominaisuuksien 
käyttöönotosta, jotka auttavat tuotteiden 
aitouden varmistamisessa.

Or. fr
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Tarkistus 90
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Markkinoille saatetaan merkittäviä 
määriä laittomia tuotteita, jotka eivät täytä 
direktiivissä 2001/37/EY säädettyjä 
vaatimuksia, ja on merkkejä siitä, että 
nämä määrät saattaisivat olla kasvussa. 
Tällaiset tuotteet vaarantavat 
vaatimustenmukaisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan lainsäädännön tarjoaman 
suojelun. Lisäksi tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puitesopimuksessa velvoitetaan 
unioni torjumaan laittomia tuotteita osana 
kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. 
Näin ollen olisi säädettävä 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten merkitsemisestä 
yksilöllisellä ja turvallisella tavalla ja 
niiden liikkeiden rekisteröinnistä niin, että 
nämä tuotteet voidaan paikantaa ja jäljittää 
unionissa ja että voidaan paremmin seurata 
ja valvoa, että ne ovat tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia. Lisäksi olisi 
säädettävä sellaisten turvaominaisuuksien 
käyttöönotosta, jotka auttavat tuotteiden 
aitouden varmistamisessa.

(26) Markkinoille saatetaan merkittäviä 
määriä laittomia tuotteita, jotka eivät täytä 
direktiivissä 2001/37/EY säädettyjä 
vaatimuksia, ja on merkkejä siitä, että 
nämä määrät saattaisivat olla kasvussa. 
Tällaiset tuotteet vaarantavat 
vaatimustenmukaisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan lainsäädännön tarjoaman 
suojelun. Lisäksi tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puitesopimuksessa velvoitetaan 
unioni torjumaan laittomia tuotteita osana 
kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. 
Näin ollen olisi säädettävä 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten merkitsemisestä 
yksilöllisellä ja turvallisella tavalla ja 
niiden liikkeiden rekisteröinnistä niin, että 
nämä tuotteet voidaan paikantaa ja jäljittää 
unionissa ja että voidaan paremmin seurata 
ja valvoa, että ne ovat tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia. Lisäksi olisi 
säädettävä sellaisten turvaominaisuuksien 
käyttöönotosta, jotka auttavat tuotteiden
aitouden varmistamisessa. 
Tullilainsäädännön yhtenäisellä 
täytäntöönpanolla tehostetaan 
tulliviranomaisten taistelua laitonta 
kauppaa vastaan erityisesti teknisten 
valmiuksien kehittämisen avulla.

Or. en

Tarkistus 91
Sylvana Rapti
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Riippumattomuuden ja avoimuuden 
varmistamiseksi tupakkatuotteiden 
valmistajien olisi tehtävä 
tiedontallennussopimuksia 
riippumattomien kolmansien osapuolien 
kanssa ulkopuolisen tarkastajan 
valvonnassa. Paikannus- ja 
jäljitysjärjestelmään liittyvät tiedot olisi 
pidettävä erillään muista yritykseen 
liittyvistä tiedoista, ja niiden pitäisi olla 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja komission valvonnassa ja 
saatavilla kaiken aikaa.

(28) Tehokkuuden, riippumattomuuden ja 
avoimuuden varmistamiseksi 
tupakkatuotteiden valmistajien olisi tehtävä 
tiedontallennussopimuksia 
riippumattomien kolmansien osapuolien 
kanssa ulkopuolisen tarkastajan 
valvonnassa. Paikannus- ja 
jäljitysjärjestelmään liittyvät tiedot olisi 
pidettävä erillään muista yritykseen 
liittyvistä tiedoista, ja niiden pitäisi olla 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja komission valvonnassa ja 
saatavilla kaiken aikaa.

Or. en

Tarkistus 92
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tupakkatuotteiden merkintöjä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä sekä tiettyjen suussa 
käytettäväksi tarkoitettujen 
tupakkavalmisteiden kieltämiseksi 13 
päivänä marraskuuta 1989 annetulla 
neuvoston direktiivillä 89/622/ETY 
kiellettiin tietyn tyyppisen suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan myynti 
jäsenvaltioissa. Direktiivillä 2001/37/EY 
vahvistettiin tämä kielto. Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 
artiklassa myönnetään Ruotsin 
kuningaskunnalle poikkeus tästä 
kiellosta. Suussa käytettäväksi tarkoitetun 
tupakan myyntiä koskeva kielto olisi 

Poistetaan.
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pidettävä voimassa, jotta estettäisiin 
sellaisen tuotteen tulo sisämarkkinoille, 
joka herättää riippuvuutta ja aiheuttaa 
haitallisia terveysvaikutuksia ja jota 
nuoret pitävät houkuttelevana. Sellaisten 
muiden savuttomien tupakkatuotteiden 
osalta, joita ei tuoteta massamarkkinoita 
varten, pakkausmerkintöjen ja ainesosien 
tiukkaa sääntelyä pidetään riittävänä, 
jotta markkinat eivät kasva perinteistä 
käyttöä laajemmaksi.

Or. en

Tarkistus 93
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia nuorten 
parissa ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Ilmoitusjärjestelmää 
koskevat yhteiset säännöt ovat tarpeen, 
jotta varmistetaan, että direktiivi 
saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tupakan 
valtioiden rajat ylittävästä etämyynnistä 
tehtävää ilmoitusta koskevaa tämän 
direktiivin säännöstä olisi sovellettava 
rajoittamatta tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY 
säädetyn ilmoitusmenettelyn soveltamista. 
Elinkeinonharjoittajilta kuluttajille 
suuntautuvaa tupakkatuotteiden 
etämyyntiä säännellään lisäksi 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 
päivänä toukokuuta 1997 annetulla 

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia nuorten 
parissa ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Se saattaisi lisäksi helpottaa 
väärennetyiden tuotteiden 
markkinoilletuloa. Näin ollen 
tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti olisi kiellettävä.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 97/7/EY, joka korvataan 
kuluttajan oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/83/EY 13 päivästä kesäkuuta 2014 
alkaen.

Or. en

Tarkistus 94
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia nuorten 
parissa ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Ilmoitusjärjestelmää 
koskevat yhteiset säännöt ovat tarpeen, 
jotta varmistetaan, että direktiivi 
saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tupakan 
valtioiden rajat ylittävästä etämyynnistä
tehtävää ilmoitusta koskevaa tämän 
direktiivin säännöstä olisi sovellettava 
rajoittamatta tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY 
säädetyn ilmoitusmenettelyn soveltamista.
Elinkeinonharjoittajilta kuluttajille 
suuntautuvaa tupakkatuotteiden 
etämyyntiä säännellään lisäksi 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 
päivänä toukokuuta 1997 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 97/7/EY, joka korvataan 
kuluttajan oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetulla Euroopan 

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia nuorten 
parissa ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti on siis kiellettävä.
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parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/83/EY 13 päivästä kesäkuuta 2014 
alkaen.

Or. fr

Tarkistus 95
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia 
nuorten parissa ja vaarantaa niiden 
vaatimusten noudattamisen, joista 
säädetään tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa lainsäädännössä ja erityisesti 
tässä direktiivissä. Ilmoitusjärjestelmää 
koskevat yhteiset säännöt ovat tarpeen, 
jotta varmistetaan, että direktiivi 
saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tupakan 
valtioiden rajat ylittävästä etämyynnistä 
tehtävää ilmoitusta koskevaa tämän 
direktiivin säännöstä olisi sovellettava 
rajoittamatta tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY 
säädetyn ilmoitusmenettelyn soveltamista. 
Elinkeinonharjoittajilta kuluttajille 
suuntautuvaa tupakkatuotteiden 
etämyyntiä säännellään lisäksi 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 
päivänä toukokuuta 1997 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 97/7/EY, joka korvataan 
kuluttajan oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/83/EY 13 päivästä kesäkuuta 2014 
alkaen.

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti, 
kuten tupakkatuotteiden ilmaisjakelua tai 
niiden vaihtokauppaa koskevat käytännöt 
myynninedistämistarkoituksessa julkisissa 
paikoissa helpottavat tupakkatuotteiden 
saantia nuorten parissa ja vaarantavat 
niiden vaatimusten noudattamisen, joista 
säädetään tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa lainsäädännössä ja erityisesti 
tässä direktiivissä. Ne on siten kiellettävä.
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Or. it

(Ks. 16 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Tarkistus 96
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia nuorten 
parissa ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Ilmoitusjärjestelmää 
koskevat yhteiset säännöt ovat tarpeen, 
jotta varmistetaan, että direktiivi 
saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tupakan 
valtioiden rajat ylittävästä etämyynnistä 
tehtävää ilmoitusta koskevaa tämän 
direktiivin säännöstä olisi sovellettava 
rajoittamatta tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY 
säädetyn ilmoitusmenettelyn soveltamista. 
Elinkeinonharjoittajilta kuluttajille 
suuntautuvaa tupakkatuotteiden 
etämyyntiä säännellään lisäksi 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 
päivänä toukokuuta 1997 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 97/7/EY, joka korvataan 
kuluttajan oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/83/EY 13 päivästä kesäkuuta 2014 
alkaen.

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti olisi 
kiellettävä, sillä se helpottaa 
tupakkatuotteiden saantia nuorten parissa 
ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään tässä
direktiivissä.

Or. cs



PE510.660v01-00 34/121 AM\935348FI.doc

FI

Perustelu

Asiantuntijoiden mukaan sen varmistaminen, että myyntikieltoa alaikäisille kunnioitetaan, on 
ennalta ehkäisevä toimenpide lasten ja alaikäisten suojelemiseksi tupakoinnin vaikutuksilta.

Tarkistus 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kaikki tupakkatuotteet voivat 
aiheuttaa kuolleisuutta, sairastuvuutta ja 
toimintarajoitteisuutta, ja niiden kulutusta 
olisi rajoitettava. Sen vuoksi on tärkeää 
seurata uusiin tupakkatuoteryhmiin 
liittyvää kehitystä. Valmistajille ja tuojille 
olisi asetettava uusia tupakkatuoteryhmiä 
koskeva ilmoitusvelvollisuus, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
valtuuksia kieltää tai sallia tällaiset uudet 
tuoteryhmät. Komissio seuraa kehitystä ja 
laatii viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin täytäntöönpanon määräajasta 
raportin, jossa arvioidaan, onko direktiiviä 
tarpeen muuttaa.

(31) Kaikki tupakkatuotteet voivat 
aiheuttaa kuolleisuutta, sairastuvuutta ja 
toimintarajoitteisuutta, ja niiden kulutusta 
olisi rajoitettava. Sen vuoksi on tärkeää 
seurata uusiin tupakkatuoteryhmiin 
liittyvää kehitystä. Valmistajille ja tuojille 
olisi asetettava uusia tupakkatuoteryhmiä 
koskeva ilmoitusvelvollisuus, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
valtuuksia kieltää tai sallia tällaiset uudet 
tuoteryhmät. Komissio seuraa kehitystä ja 
laatii viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin täytäntöönpanon määräajasta 
raportin, jossa arvioidaan, onko direktiiviä 
tarpeen muuttaa. On valistettava lapsia ja 
nuoria, koska se on yksinkertaisin ja 
tehokkain keino estää nuoria aloittamasta 
tupakointia. On myös harkittava 
tupakanvastaisia kampanjoita rahoittavan 
tupakantuottajien ylläpitämän rahaston 
perustamista. Jäsenvaltioiden olisi 
yhtenäistettävä tupakkatuotteiden 
ostamiseen vaadittava vähimmäisikä 
18 vuoteen.

Or. pl

Tarkistus 98
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY annetaan oikeudelliset puitteet 
lääkkeiden, mukaan luettuna nikotiinia 
sisältävien tuotteiden, laadun, 
turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita. 
Hyväksynnässä otetaan huomioon kyseisen 
tuotteen nikotiinipitoisuus. Soveltamalla 
kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin, 
joiden nikotiinipitoisuus on vähintään 
direktiivin 2001/83/EY nojalla aiemmin 
hyväksytyn nikotiinia sisältävän tuotteen 
pitoisuuden verran, samoja oikeudellisia 
puitteita selkeytetään oikeudellista 
tilannetta, poistetaan kansallisten 
säännösten väliset erot, varmistetaan 
kaikkien tupakoinnin lopettamista varten 
tarkoitettujen nikotiinia sisältävien 
tuotteiden yhdenvertainen kohtelu ja 
kannustetaan tupakoinnin lopettamista 
koskevaa tutkimusta ja innovointia. Tällä 
ei kuitenkaan rajoiteta direktiivin 
2001/83/EY soveltamista muihin tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluviin
tuotteisiin, jos direktiivissä 2001/83/EY 
asetetut edellytykset täyttyvät.

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY annetaan oikeudelliset puitteet 
lääkkeiden, mukaan luettuna nikotiinia 
sisältävien tuotteiden, laadun, 
turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita. 
Hyväksynnässä otetaan huomioon kyseisen 
tuotteen nikotiinipitoisuus. Soveltamalla 
ihmisten lääkinnälliseen käyttöön 
tarkoitettuihin nikotiinia sisältäviin 
tuotteisiin samoja oikeudellisia puitteita 
selkeytetään oikeudellista tilannetta, 
poistetaan kansallisten säännösten väliset 
erot, varmistetaan kaikkien tupakoinnin 
lopettamista varten tarkoitettujen nikotiinia 
sisältävien tuotteiden yhdenvertainen 
kohtelu ja kannustetaan tupakoinnin 
lopettamista koskevaa tutkimusta ja 
innovointia. Tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
direktiivin 2001/83/EY soveltamista 
muihin tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluviin tuotteisiin, jos direktiivissä 
2001/83/EY asetetut edellytykset täyttyvät. 

Or. en

Perustelu

Koska on olemassa muita kuin lääkinnällisiä nikotiinia sisältäviä tuotteita vaihtoehdoiksi 
tupakoinnille, lääkelainsäädännön soveltaminen kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin ei 
olisi asianmukaista.

Tarkistus 99
Nora Berra



PE510.660v01-00 36/121 AM\935348FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY annetaan oikeudelliset puitteet 
lääkkeiden, mukaan luettuna nikotiinia 
sisältävien tuotteiden, laadun, 
turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita. 
Hyväksynnässä otetaan huomioon kyseisen 
tuotteen nikotiinipitoisuus. Soveltamalla 
kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin, 
joiden nikotiinipitoisuus on vähintään 
direktiivin 2001/83/EY nojalla aiemmin 
hyväksytyn nikotiinia sisältävän tuotteen 
pitoisuuden verran, samoja oikeudellisia 
puitteita selkeytetään oikeudellista 
tilannetta, poistetaan kansallisten 
säännösten väliset erot, varmistetaan 
kaikkien tupakoinnin lopettamista varten 
tarkoitettujen nikotiinia sisältävien 
tuotteiden yhdenvertainen kohtelu ja 
kannustetaan tupakoinnin lopettamista 
koskevaa tutkimusta ja innovointia. Tällä 
ei kuitenkaan rajoiteta direktiivin 
2001/83/EY soveltamista muihin tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluviin 
tuotteisiin, jos direktiivissä 2001/83/EY 
asetetut edellytykset täyttyvät.

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY annetaan oikeudelliset puitteet
lääkkeiden, mukaan luettuna nikotiinia 
sisältävien tuotteiden, laadun, 
turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita. 
Hyväksynnässä otetaan huomioon kyseisen 
tuotteen nikotiinipitoisuus. Soveltamalla 
samoja oikeudellisia puitteita selkeytetään 
oikeudellista tilannetta, poistetaan 
kansallisten säännösten väliset erot, 
varmistetaan kaikkien tupakoinnin 
lopettamista varten tarkoitettujen nikotiinia 
sisältävien tuotteiden yhdenvertainen 
kohtelu ja kannustetaan tupakoinnin 
lopettamista koskevaa tutkimusta ja 
innovointia. Tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
direktiivin 2001/83/EY soveltamista 
muihin tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluviin tuotteisiin, jos direktiivissä 
2001/83/EY asetetut edellytykset täyttyvät.

Or. fr

Tarkistus 100
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(35) Niiden nikotiinia sisältävien 
tuotteiden osalta, joiden nikotiinipitoisuus 
on alle tässä direktiivissä asetettujen 
rajojen, olisi otettava käyttöön 
pakkausmerkintää koskevia säännöksiä, 
joissa kiinnitetään kuluttajien huomio 
mahdollisiin terveysriskeihin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 101
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
ainesosien ilmoittamismallista, sellaisten 
tuotteiden määrittämisestä, joissa on 
tunnusomaisia makuja tai suuremmat 
toksisuustasot ja riippuvuutta aiheuttavat 
vaikutukset, sekä menetelmistä sen 
määrittämiseksi, onko tupakkatuotteessa 
tunnusomainen maku, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(37) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
ainesosien ilmoittamismallista sekä 
sellaisten tuotteiden määrittämisestä, joissa 
on tunnusomaisia makuja tai suuremmat 
toksisuustasot ja riippuvuutta aiheuttavat 
vaikutukset, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. it

(Ks. 6 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaan esitetty tarkistus)

Tarkistus 102
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä ja 
mukauttamisesta, toksisuutta, riippuvuutta 
tai houkuttelevuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen mittausmenetelmien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä,
toksisuutta tai riippuvuutta lisäävien 
ainesosien enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 103
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä ja 
mukauttamisesta, toksisuutta, riippuvuutta 
tai houkuttelevuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä ja 
mukauttamisesta, toksisuutta, riippuvuutta 
tai houkuttelevuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin olisi katettava kaikki tupakkatuotteet kuluttajien ikäryhmään katsomatta, koska ne 
vaikuttavat haitallisesti terveyteen.
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Tarkistus 104
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä ja
mukauttamisesta, toksisuutta, riippuvuutta 
tai houkuttelevuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien mukauttamisesta, 
toksisuutta, riippuvuutta tai 
houkuttelevuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
menetelmästä sen määrittämiseksi, onko 
tupakkatuotteella tunnusomainen maku, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. it
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(Ks. 3 artiklaan sekä 6 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaan esitetyt tarkistukset)

Tarkistus 105
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä ja 
mukauttamisesta, toksisuutta, riippuvuutta 
tai houkuttelevuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa,
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien 
tarkistamisesta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(38) Jotta direktiivi olisi täysin 
toimintakykyinen ja jotta pysyttäisiin 
mukana tupakan tuotannon, kulutuksen ja 
sääntelyn teknisessä, tieteellisessä ja 
kansainvälisessä kehityksessä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä 
osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen enimmäismäärien ja niiden 
mittausmenetelmien hyväksymisestä ja 
mukauttamisesta, riippumattomien 
kolmansien osapuolten kanssa tehtävien 
tiedontallennusta koskevien sopimusten 
keskeisten seikkojen määrittämisestä sekä 
muille tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten tarkistamisesta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 106
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Komissio seuraa kehitystä ja laatii 
viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
täytäntöönpanon määräajasta raportin, 
jossa arvioidaan, onko direktiiviä tarpeen 
muuttaa.

(39) Komissio seuraa kehitystä ja laatii 
kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin
täytäntöönpanon määräajasta raportin, 
jossa arvioidaan, onko direktiiviä tarpeen 
muuttaa etenkin pakkausten alalla.

Or. fr

Tarkistus 107
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo 
tarpeelliseksi pitää voimassa tiukempia 
kansallisia säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti 
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiolla olisi myös oltava 
mahdollisuus ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin yhtäläisesti, kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden 
suojelemisen kannalta. Tiukempien 
kansallisten säännösten olisi oltava 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia, eikä 
niitä saisi käyttää mielivaltaisen syrjinnän 
keinona tai jäsenvaltioiden välisen 

(40) Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan 
kokonaan tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden valmistuksen, esittämistavan ja 
myynnin tietyt näkökohdat. Jäsenvaltioille 
ei pitäisi antaa mahdollisuutta pitää 
voimassa tai antaa kansallisessa 
lainsäädännössään säännöksiä, jotka 
poikkeavat tässä direktiivissä säädetyistä 
merkintä- ja pakkausvaatimuksista.
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kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. 
Tiukemmat kansalliset säännökset 
edellyttävät komissiolle tehtävää 
ennakkoilmoitusta ja komission antamaa 
hyväksyntää ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutettava terveyden 
suojelun korkea taso.

Or. xm

Perustelu

Sisämarkkinat eivät hyödy siitä, jos jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus lisätoimenpiteisiin 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien näkökohtien osalta. Tämä johtaisi kansallisten 
säännösten pirstaloitumiseen, mikä ei ole sisämarkkinoiden etujen mukaista. 

Tarkistus 108
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo tarpeelliseksi 
pitää voimassa tiukempia kansallisia 
säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti 
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiolla olisi myös oltava
mahdollisuus ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin yhtäläisesti, kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden 
suojelemisen kannalta. Tiukempien 
kansallisten säännösten olisi oltava 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia, eikä 
niitä saisi käyttää mielivaltaisen syrjinnän 
keinona tai jäsenvaltioiden välisen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. 
Tiukemmat kansalliset säännökset 

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo tarpeelliseksi 
pitää voimassa tiukempia kansallisia 
säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti 
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiot eivät saa kuitenkaan ottaa 
käyttöön tupakkatuotteiden esittämistapaa 
ja myyntiä koskevia poikkeavia 
toimenpiteitä. Tämä koskee erityisesti 
pakkausmerkintöjä ja pakkauksia 
koskevia säännöksiä.
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edellyttävät komissiolle tehtävää 
ennakkoilmoitusta ja komission antamaa 
hyväksyntää ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutettava terveyden 
suojelun korkea taso.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden poikkeavat pakkausmerkintöjä ja pakkauksia koskevat säännökset 
rajoittaisivat merkittävästi tupakkatuotteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. 
Myöskään pakkauksia koskevat tiukemmat toimenpiteet, kuten yhtenäisten yleispakkausten
käyttö, eivät ole tarkoituksenmukaisia, koska ne voisivat helpottaa väärentämistä.

Tarkistus 109
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Jäsenvaltiolla olisi oltava oikeus 
pitää voimassa ja/tai ottaa käyttöön 
kansallisia ja/tai paikallisia toimenpiteitä 
perinteisten tupakkaviljelmien 
ylläpitämiseksi sillä perusteella, että 
paikallinen väestö on niistä 
sosioekonomisesti riippuvainen ja 
tuotannolla on kulttuurista arvoa.

Or. pt

Tarkistus 110
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön 

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa 
tiukempia tupakkatuotteita koskevia 
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kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin yhtäläisesti, sellaisten 
näkökohtien osalta, jotka eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
kunhan tämä lainsäädäntö on 
perussopimuksen mukaista eikä sillä 
vaaranneta tämän direktiivin 
täysimääräistä soveltamista. Jäsenvaltiot 
voisivat siis pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön esimerkiksi säännöksiä, joissa 
säädetään tupakkatuotteiden pakkausten 
standardoinnista, kunhan nämä 
säännökset ovat perussopimuksen ja 
WTO:n velvoitteiden mukaisia eivätkä 
vaikuta tämän direktiivin täysimääräiseen 
soveltamiseen. Teknisistä määräyksistä 
edellytetään ennakkoilmoitusta teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY 
mukaisesti.

sääntöjä, joita ne pitävät tarpeellisina 
kansanterveyden suojelemiseksi, siltä osin 
kuin kyseiset säännöt jäävät tämän
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
Mikäli tupakkatuotteet tai vastaavat 
tuotteet ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisia, jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai 
rajoittaa tällaisten tuotteiden 
maahantuontia, myyntiä tai kulutusta.

Or. xm

Perustelu

Sisämarkkinat eivät hyödy siitä, jos jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus lisätoimenpiteisiin 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien näkökohtien osalta. Tämä johtaisi kansallisten 
säännösten pirstaloitumiseen, mikä ei ole sisämarkkinoiden etujen mukaista. 

Tarkistus 111
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön
kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin yhtäläisesti, sellaisten 

(41) Jäsenvaltioiden tulisi voida ottaa 
käyttöön tarpeellisena pitämäänsä 
tiukempaa tupakkatuotteita koskevaa 
lainsäädäntöä kansanterveyden 
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näkökohtien osalta, jotka eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
kunhan tämä lainsäädäntö on 
perussopimuksen mukaista eikä sillä 
vaaranneta tämän direktiivin 
täysimääräistä soveltamista. Jäsenvaltiot 
voisivat siis pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön esimerkiksi säännöksiä, joissa 
säädetään tupakkatuotteiden pakkausten 
standardoinnista, kunhan nämä 
säännökset ovat perussopimuksen ja 
WTO:n velvoitteiden mukaisia eivätkä 
vaikuta tämän direktiivin täysimääräiseen 
soveltamiseen. Teknisistä määräyksistä 
edellytetään ennakkoilmoitusta teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY 
mukaisesti.

suojelemiseksi siltä osin kuin nämä 
säännökset eivät kuulu tämän direktiivin 
säännösten soveltamisalaan. Jos 
tupakkatuotteet tai vastaavat tuotteet 
täyttävät tämän direktiivin vaatimukset, 
jäsenvaltiot eivät saa kieltää näiden 
tuotteiden tuontia, myyntiä tai kulutusta 
tai rajoittaa sitä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden poikkeavat pakkausmerkintöjä ja pakkauksia koskevat säännökset 
rajoittaisivat merkittävästi tupakkatuotteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. 
Myöskään pakkauksia koskevat tiukemmat toimenpiteet, kuten yhtenäisten yleispakkausten 
käyttö, eivät ole tarkoituksenmukaisia, koska ne voisivat helpottaa väärentämistä.

Tarkistus 112
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Jäsenvaltioiden olisi noudatettava 
oikeutta puhtaaseen ilmaan taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
7 artiklan b kohdan ja 12 artiklan hengen 
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mukaisesti; sopimuksella luodaan 
oikeudet turvallisiin ja terveellisiin 
työoloihin ja kaikille oikeus 
mahdollisimman hyvään fyysiseen ja 
psyykkiseen terveyteen. Tämä sisältyy 
perusoikeuskirjan 37 artiklan 
tavoitteeseen, jonka mukaan 
ympäristönsuojelun korkea taso ja 
ympäristön laadun parantaminen on 
sisällytettävä unionin politiikkoihin.

Or. en

Tarkistus 113
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Ehdotus vaikuttaa useisiin 
perusoikeuksiin, joista määrätään 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
erityisesti henkilötietojen suojaan (8 
artikla), sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen (11 artikla), 
talouden toimijoiden elinkeinovapauteen 
(16 artikla) sekä omistusoikeuteen (17 
artikla). Tupakkatuotteiden valmistajille, 
tuojille ja jakelijoille asetetut velvoitteet 
ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden 
toiminnan parantamiseksi niin, että samalla 
taataan terveyden suojelun ja 
kuluttajansuojan korkea taso Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 35 ja 38 
artiklassa määrätyn mukaisesti. Tämän 
direktiivin soveltamisessa olisi 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä ja asiaan 
liittyviä kansainvälisiä velvoitteita,

(45) Ehdotus vaikuttaa useisiin 
perusoikeuksiin, joista määrätään 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
erityisesti henkilötietojen suojaan (8 
artikla), sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen (11 artikla), 
talouden toimijoiden elinkeinovapauteen 
(16 artikla), omistusoikeuteen (17 artikla) 
sekä oikeuteen puhtaaseen ilmaan, kuten 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa (7 artiklan b kohta ja 
12 artikla) edellytetään.
Tupakkatuotteiden valmistajille, tuojille ja 
jakelijoille asetetut velvoitteet ovat 
välttämättömiä sisämarkkinoiden 
toiminnan parantamiseksi niin, että samalla 
taataan terveyden suojelun ja 
kuluttajansuojan korkea taso Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 35 ja 38 
artiklassa määrätyn mukaisesti. Tämän 
direktiivin soveltamisessa olisi 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä ja asiaan 
liittyviä kansainvälisiä velvoitteita,
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Or. en

Tarkistus 114
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kielto saattaa markkinoille suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 115
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kielto saattaa markkinoille suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävän etämyynnin kieltäminen;

Or. en
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Tarkistus 117
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) kielto harjoittaa tupakkatuotteiden 
valtioiden rajat ylittävää etämyyntiä;

Or. fr

Tarkistus 118
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävän etämyynnin kieltäminen;

Or. it

(Ks. 16 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Tarkistus 119
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteeseen, sen 
vähittäismyyntipakkaukseen tai 
myyntipäällykseen sisältyvää ainetta, 
lukuun ottamatta tupakanlehtiä ja muita 
tupakkakasvin luonnollisia tai 
käsittelemättömiä osia;

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Tällä tarkistuksella on tarkoitus poistaa lisäaineen määritelmä ja sitä koskevat viittaukset 
tekstissä, koska ei voida yhtyä pyrkimykseen säännellä direktiivillä pakkauksessa olevia 
aineita, lukuun ottamatta sitä, mikä siirtyy paketista lopullisen tuotteen sisään. Lisäksi 
vaikuttaa tarkoituksenmukaisemmalta säännellä tällaiseen siirtoon liittyvää kysymystä 
ainesosien määritelmässä, joka muutettuna tekee 2 artiklan 2 alakohdassa olevasta 
määritelmästä tarpeettoman.

Tarkistus 120
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteeseen, sen 
vähittäismyyntipakkaukseen tai 
myyntipäällykseen sisältyvää ainetta, 
lukuun ottamatta tupakanlehtiä ja muita 
tupakkakasvin luonnollisia tai 
käsittelemättömiä osia;

(2) ’lisäaineella’ tupakkatuotteen 
valmistuksessa käytettävää ainetta, lukuun 
ottamatta tupakanlehtiä ja muita 
tupakkakasvin luonnollisia tai 
käsittelemättömiä osia, joiden on tarkoitus 
päätyä lopulliseen tuotteeseen;

Or. xm

Tarkistus 121
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’iänvarmistusjärjestelmällä’ 
tietokonejärjestelmää, jolla yksiselitteisesti 
vahvistetaan kuluttajan ikä sähköisessä 
muodossa kansallisten vaatimusten 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. it

(Ks. 16 artiklaan esitetyt tarkistukset.)
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Tarkistus 122
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
mausteen, yrtin, alkoholin, makeisen, 
mentolin tai vaniljan aromi tai maku, joka 
on havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana;

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
mausteen, yrtin, alkoholin, makeisen, 
mentolin tai vaniljan aromi tai maku, joka 
on havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana. Perinteisiä 
tupakkamakuja, kuten mentolia, ei pidetä 
tunnusomaisena makuna.

Or. xm

Perustelu

Mentolia on käytetty perinteisissä tupakkatuotteissa 1920-luvulta lähtien. Ei ole riittävää 
näyttöä siitä, että mentolilla olisi huono vaikutus nuorten tupakointitapoihin.

Tarkistus 123
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
mausteen, yrtin, alkoholin, makeisen, 
mentolin tai vaniljan aromi tai maku, joka 
on havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana;

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan tai mentolin 
aromia tai makua, joka on tulosta 
lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä, 
mukaan luettuna mutta ei yksinomaisesti 
hedelmän, mausteen, yrtin, alkoholin,
makeisen, mentolin tai vaniljan aromi tai 
maku, joka on havaittavissa ennen 
tupakkatuotteen käyttöä tai sen aikana;

Or. pt
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Tarkistus 124
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
mausteen, yrtin, alkoholin, makeisen, 
mentolin tai vaniljan aromi tai maku, joka 
on havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana;

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa muuta kuin tupakan aromia tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä, mukaan 
luettuna mutta ei yksinomaisesti hedelmän, 
mausteen, yrtin, alkoholin, makeisen tai 
vaniljan aromi tai maku, joka on 
havaittavissa ennen tupakkatuotteen 
käyttöä tai sen aikana;

Or. de

Tarkistus 125
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’pikkusikarilla’ pientä sikaria, jonka 
halkaisija on enintään 8 mm;

Poistetaan.

Or. xm

Perustelu

Pikkusikari on sikarimalli monien muiden mallien tavoin. Erillistä määritelmää ei tarvita.

Tarkistus 126
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) ’valtioiden rajat ylittävällä 
etämyynnillä’ etämyyntipalvelua, jossa 
tuotetta tilatessaan kuluttaja on muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa, johon 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena;
vähittäismyyntiliikkeen katsotaan olevan 
sijoittautuneena jäsenvaltiossa,

(11) ’valtioiden rajat ylittävällä 
etämyynnillä’ etämyyntipalvelua, jossa 
tuotetta tilatessaan kuluttaja on muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa, johon 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena;

Or. it

(Ks. 16 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Tarkistus 127
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnollisen henkilön tapauksessa –
jos liiketoimipaikka on kyseisessä 
jäsenvaltiossa;

Poistetaan.

Or. it

(Ks. 16 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Tarkistus 128
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muussa tapauksessa – jos sillä on 
sääntömääräinen kotipaikka, 
hallinnollinen päätoimipaikka tai 
liiketoimipaikka, mukaan luettuna 
sivutoimipaikka, edustaja tai jokin muu 
toimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa;

Poistetaan.
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Or. it

(Ks. 16 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Tarkistus 129
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta, tupakkaa
(lehtiä ja muita tupakkakasvien
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia, mukaan luettuna 
paisutettu ja rekonstruoitu tupakka) sekä 
muita aineita, joita on lopullisessa 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna 
paperi, suodatin, musteet, patruunat ja 
liimat;

(18) "ainesosalla" kaikkia 
tupakkatuotteen valmistuksessa 
käytettäviä aineita tai muita ainesosia, 
mukaan luettuna paperi, suodatin, musteet 
ja liimat, joita on lopullisessa tuotteessa 
joko sellaisenaan tai muuttuneessa 
muodossa, lukuun ottamatta 
tupakkakasvin lehteä ja sen muita
luonnollisia tai käsittelemättömiä osia;

Or. xm

Perustelu

Komission ehdottama määritelmä on korvattu direktiivin 2001/37/EY 2 artiklaan sisältyvällä 
määritelmällä.

Tarkistus 130
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta, tupakkaa 
(lehtiä ja muita tupakkakasvien 
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia, mukaan luettuna 
paisutettu ja rekonstruoitu tupakka) sekä 
muita aineita, joita on lopullisessa 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi, 
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta sekä muita 
aineita, joita on lopullisessa 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna paperi,
suodatin, musteet, patruunat ja liimat;
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Or. it

Perustelu

Tämä vastaa Euroopan komission ehdotusta hunajadirektiivin 2001/110/EY tarkistamisesta, 
ja myös tässä tapauksessa on tärkeää tehdä ero tuotteen ainesosien ja luonnollisten 
ainesosien välillä. Tupakkaa on siis pidettävä tupakkatuotteiden luonnollisena ainesosana.

Tarkistus 131
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’ainesosalla’ lisäainetta, tupakkaa 
(lehtiä ja muita tupakkakasvien 
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia, mukaan luettuna 
paisutettu ja rekonstruoitu tupakka) sekä
muita aineita, joita on lopullisessa 
tupakkatuotteessa, mukaan luettuna 
paperi, suodatin, musteet, patruunat ja 
liimat;

(18) ’ainesosalla’ muita aineita, joita 
käytetään tupakkatuotteiden tai 
tupakkatuotteen ainesosien tuotannossa 
tai valmistuksessa (mukaan luettuna 
paperi, suodatin, musteet, patruunat ja 
liimat) ja joita on lopullisessa 
tupakkatuotteessa;

Or. it

Perustelu

On suotavaa säilyttää ainesosan määritelmä yhdenmukaisesti direktiiviin sisältyvän 
tupakkatuotteita koskevan nykyisin voimassa olevan määritelmän kanssa. Tämä määritelmä ei 
itse asiassa kata tupakanlehtiä, viljelysten suojaamiseksi soveltuvien aineiden jäämiä tai 
pakettia. Määritelmä koskee itse asiassa aineita (muita kuin tupakkaa), joita tuottajat ovat 
lisänneet ja joita on lopullisessa tuotteessa. 

Tarkistus 132
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) ’luonnollisella ainesosalla’ 
tupakkaa (lehtiä ja muita tupakkakasvien 
luonnollisia, käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä osia, mukaan luettuna 
paisutettu ja rekonstruoitu tupakka);

Or. it

(Ks. 2 artiklan 18 kohtaan esitetty tarkistus)

Perustelu

Tämä vastaa Euroopan komission ehdotusta hunajadirektiivin 2001/110/EY tarkistamisesta, 
ja myös tässä tapauksessa on tärkeää tehdä ero tuotteen ainesosien ja luonnollisten 
ainesosien välillä. Tupakkaa on siis pidettävä tupakkatuotteiden luonnollisena ainesosana.

Tarkistus 133
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ’enimmäismäärällä’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai -päästöä, mukaan 
luettuna 0, tupakkatuotteessa mitattuna 
grammoina;

(19) ’enimmäismäärällä’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai -päästöä 
tupakkatuotteessa mitattuna grammoina;

Or. en

Tarkistus 134
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ’enimmäismäärällä’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 

(19) ’enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai –päästöä
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enimmäispitoisuutta tai -päästöä, mukaan 
luettuna 0, tupakkatuotteessa mitattuna 
grammoina;

tupakkatuotteessa mitattuna grammoina;

Or. it

Tarkistus 135
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ’enimmäismäärällä’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai -päästöä, mukaan 
luettuna 0, tupakkatuotteessa mitattuna 
grammoina;

(19) ’enimmäismäärällä’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai –päästöä
tupakkatuotteessa mitattuna grammoina;

Or. it

Tarkistus 136
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ’enimmäismäärällä’ tai ’poltettaessa 
syntyvällä enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tai -päästöä, mukaan 
luettuna 0, tupakkatuotteessa mitattuna 
grammoina;

(19) ’enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tupakkatuotteessa 
mitattuna grammoina;

Or. it

Perustelu

Se, että poltettaessa syntyvän enimmäismäärän voitaisiin katsoa vastaavan myös nollaa, 
merkitsisi mahdollisuutta kieltää käytännössä mikä tahansa nykyisin markkinoilla oleva 
tupakkatuote.



PE510.660v01-00 58/121 AM\935348FI.doc

FI

Tarkistus 137
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(23) ’uudella tupakkatuoteryhmällä’ muuta 
tupakkatuotetta kuin savuketta, 
kääretupakkaa, piipputupakkaa, 
vesipiipputupakkaa, sikaria, pikkusikaria, 
purutupakkaa, nenänuuskaa tai suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa, joka 
saatetaan markkinoille tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 138
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 24 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) ’neutraalilla pakkauksella’ 
tarkoitetaan pakkauksissa olevien 
tuotemerkkien ja niiden muunnelmien 
vakioväriä, -fonttia, -kokoa ja -sijaintia 
sekä pakkausten vakioväriä.

Or. en

Tarkistus 139
Matteo Salvini
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden 
asettamista unionissa sijaitsevien 
kuluttajien saataville, maksusta tai ilman 
maksua, mukaan luettuna etämyynnin 
kautta; valtioiden rajat ylittävän 
etämyynnin tapauksessa katsotaan, että 
tuote on saatettu markkinoille siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja sijaitsee;

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden 
asettamista unionissa sijaitsevien 
kuluttajien saataville, maksusta tai ilman 
maksua;

Or. it

(Ks. 16 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Tarkistus 140
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(26) ’piipputupakalla’ poltettavaksi 
tarkoitettua tupakkaa, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi yksinomaan piipussa;

(26) ’piipputupakalla’ leikattua tai 
muutoin halkaistua tai puristettua 
tupakkaa, jota voidaan käyttää ilman 
ylimääräisiä teollisuusprosesseja ja joka 
on tarkemmin määritelty 21. kesäkuuta 
2011 annetussa neuvoston direktiivissä 
2011/64/EU;

Or. xm

Tarkistus 141
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(28) ’kääretupakalla’ tupakkaa, jota (28) ’kääretupakalla’ leikattua tai muutoin 
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kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet 
voivat käyttää savukkeiden tekemiseen;

halkaistua tai puristettua tupakkaa, jota 
voidaan käyttää ilman ylimääräisiä 
teollisuusprosesseja ja joka on tarkemmin 
määritelty 21 päivänä kesäkuuta 2011 
annetussa neuvoston direktiivissä 
2011/64/EU;

Or. xm

Tarkistus 142
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
20 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen myyntitietojen perusteella tai 
käytön yleisyyden kasvua alle 25-
vuotiaiden kuluttajaryhmässä 
5 prosenttiyksiköllä vähintään 10 
jäsenvaltiossa kunkin tuoteluokan osalta 
____ [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

Or. xm

Perustelu

Sikarien ja piipputupakan vuosikulutus on useimmissa jäsenvaltioissa hyvin pieni. Näissä 
jäsenvaltioissa myyntimäärät voivat hyvin helposti vaihdella 10 prosenttia.

Tarkistus 143
Matteo Salvini
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 10
prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
vähintään 10 jäsenvaltiossa kunkin 
tuoteluokan osalta ____ [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive] julkaistun 
Eurobarometriraportin tai vastaavien 
käytön yleisyyttä koskevien tutkimusten 
perusteella;

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään 
25 prosentilla koko unionin alueella 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen 
myyntitietojen perusteella tai käytön 
yleisyyden kasvua alle 25-vuotiaiden 
kuluttajaryhmässä 5 prosenttiyksiköllä 
koko unionin alueella kunkin tuoteluokan 
osalta ____ [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
julkaistun Eurobarometriraportin tai 
vastaavien käytön yleisyyttä koskevien 
tutkimusten perusteella;

Or. it

Tarkistus 144
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 33 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(33) ’poltettavaksi tarkoitetulla tupakalla’ 
muita tupakkatuotteita kuin savuttomia 
tupakkatuotteita;

(33) ’poltettavaksi tarkoitetulla tupakalla’ 
tupakkatuotteita, jotka on tarkoitettu 
poltettaviksi;

Or. xm

Tarkistus 145
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 34 alakohta



PE510.660v01-00 62/121 AM\935348FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(34) ’tupakkatuotteilla’ tupakasta kokonaan 
tai osittain koostuvia tuotteita, joita 
kuluttajat voivat käyttää, riippumatta siitä, 
onko tupakka geneettisesti muunnettua 
vai ei;

(34) ’tupakkatuotteilla’ tupakasta kokonaan 
tai osittain koostuvia tuotteita, joita 
kuluttajat voivat käyttää;

Or. el

Tarkistus 146
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 35 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) ’perinteisellä tupakka-aromilla’ 
tarkoitetaan tupakka-aromia, jota on 
käytetty jatkuvasti jäsenvaltiossa tai sen 
osassa vähintään 30 vuoden ajan;

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 6 artiklan selventämiseksi on tarpeen määritellä ”perinteinen tupakka-
aromi”.

Tarkistus 147
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 36 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) ’tuotteilla, joihin liittyvät riskit ovat 
vähäisempiä’ kaikkia sellaisia tupakkaa 
sisältäviä tuotteita, joita markkinoidaan 
perinteisten tupakkatuotteiden käyttöön 
liittyviä sairauksien riskiä merkittävästi 
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vähentävänä. Mikäli 
tupakkariippuvuuden hoitoon, mukaan 
luettuna tupakoinnin lopettamiseen, 
käytettävä tuote on hyväksytty 
lääkevalmisteeksi, kyseistä tuotetta ei 
lueta tuotteeksi, johon liittyvät riskit ovat 
vähäisempiä. 

Or. pt

Tarkistus 148
Ian Hudghton

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 36 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) ’vakiopakkauksella’ tarkoitetaan 
pakkauksen värin standardointia ja 
kaiken tuotebrandauksen poistamista
pakkauksista, lukuun ottamatta 
tavaramerkin nimeä, joka on painettu 
vakiofontilla vakiopaikkaan pakkausta. 
Myös pakkauksen muoto, koko, avaustapa 
ja muut ulkonäköön liittyvät seikat 
voidaan standardisoida. Asianomaiset 
lainmukaiset merkinnät, kuten 
terveysvaroitukset ja veromerkit, jätetään 
pakkaukseen.

Or. en

Tarkistus 149
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 36 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 c) ’vähemmän vaarallisella 
tupakkatuotteella’ tupakkatuotetta, jossa 
on pienempi vaara sairastua perinteisten 
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tupakkatuotteiden aiheuttamiin 
sairauksiin. 

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 17 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin. Kun toimivaltaiset viranomaiset 
ovat tarkistaneet tieteellisesti, että tietyt uudet tupakkatuoteryhmät aiheuttavat muita 
vähemmän haittoja, olisi säädettävä tehokkaista sääntelyvälineistä sekä asianmukaisen 
kuluttajavalistuksen mahdollisuudesta. Muutoin estettäisiin investoinnit kyseisten tuotteiden 
tutkimukseen, kehitykseen, innovointiin, tuotantoon ja markkinointiin, kun näillä tuotteilla 
pyritään tarjoamaan perinteisille tupakkatuotteiden kuluttajille vähemmän vahingoittava 
vaihtoehto.

Tarkistus 150
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 151
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 

Poistetaan.
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poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

Or. el

Perustelu

Enimmäismäärät ovat kyseisessä säädöksessä keskeisessä asemassa ja niiden muuttamisen 
pitäisi kuulua tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin.

Tarkistus 152
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 

Poistetaan.
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hyväksytyt standardit.

Or. de

Tarkistus 154
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Ei voida hyväksyä, että Euroopan komissiolle annetaan valta antaa delegoituja säädöksiä 
terva-, nikotiini- ja hiilidioksiditasojen enimmäismäärien vähentämiseksi, kun on kyse 
direktiivin olennaisista ja tärkeistä osista (näin voitaisiin käytännössä kieltää mikä tahansa 
nykyisin markkinoilla oleva tupakkatuote), kuten SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa 
määrätään. Euroopan parlamentin ja neuvoston mukanaolo tältä osin on olennaisen tärkeä.

Tarkistus 155
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi kansainvälisesti 
hyväksyttyihin standardeihin.
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hyväksytyt standardit.

Or. it

Tarkistus 156
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa 
syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 157
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa 
syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 158
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille.
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jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa 
syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Or. xm

Perustelu

Enimmäismäärät ovat kyseisessä säädöksessä keskeisessä asemassa ja niiden muuttamisen 
pitäisi kuulua tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen.

Tarkistus 159
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa 
syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille.
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savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Or. el

Perustelu

Enimmäismäärät ovat kyseisessä säädöksessä keskeisessä asemassa ja niiden muuttamisen 
pitäisi kuulua tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin.

Tarkistus 160
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa 
syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella komissio harkitsee 
asianmukaisia reagointitapoja ja 
tarvittaessa esittää ehdotuksen tämän 
direktiivin muuttamiseksi 23 artiklassa 
tarkoitetun kertomuksen havaintojen 
mukaisesti.
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syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Or. en

Tarkistus 161
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa 
syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille.

Or. it
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Perustelu

Kohdan jakaminen 3 ja 3 a kohtaan mahdollisimman suuren selkeyden aikaansaamiseksi.

Tarkistus 162
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille. Ottaen huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit, jos 
sellaisia on, sekä tieteellisen näytön ja 
jäsenvaltioiden ilmoittamien määrien 
perusteella siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten poltettaessa 
syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle poltettaessa syntyvistä 
enimmäismääristä, joita ne asettavat 
savukkeiden muille päästöille ja muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden 
päästöille.

Or. it

Perustelu

Muiden päästöjen enimmäistasojen määrittämisellä pyritään epäilemättä muokkaamaan 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja direktiivin olennaisia osia, ja tämän 
vuoksi Euroopan komissiolle ei voida myöntää tätä valtaa ilman parlamentin ja neuvoston 
osallistumista.
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Tarkistus 163
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 kohdassa säädettyjen 
poltettaessa syntyvien enimmäismäärien 
mukauttamiseksi
(a) kansainvälisesti hyväksyttyihin 
standardeihin, jos niitä on, tai
(b) mikäli tieteellisistä tiedoista ilmenee, 
että kyseiset päästöt lisäävät merkittävässä 
määrin tupakkatuotteiden toksisia ja 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia ja 
ylittävät 1 kohdassa vahvistetut 
poltettaessa syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Or. it

Perustelu

Kohdan jakaminen 3 ja 3 a kohtaan ja toisen osan uudelleenmuotoilu mahdollisimman suuren 
selkeyden aikaansaamiseksi.

Tarkistus 164
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tervaa ja nikotiinia koskevien 
merkintöjen paikkansapitävyys on 
varmistettava ISO-standardin 8243 

Tervaa, nikotiinia ja hiilimonoksidia
koskevien merkintöjen paikkansapitävyys 
on varmistettava ISO-standardin 8243 
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mukaisesti. mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tätä kansainvälistä standardia käytetään jo mittaamaan hiilimonoksidia koskevien 
merkintöjen paikkansapitävyyttä.

Tarkistus 165
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti poltettaessa syntyvän tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin määrien 
mittausmenetelmien mukauttamiseksi 
ottaen huomioon tieteen ja tekniikan 
kehitys ja kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 166
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti poltettaessa syntyvän tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin määrien 
mittausmenetelmien mukauttamiseksi 
ottaen huomioon tieteen ja tekniikan 
kehitys ja kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti poltettaessa syntyvän tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin määrien 
mittausmenetelmien mukauttamiseksi 
ottaen huomioon tieteen ja tekniikan 
kehitys ja käyttämällä kansainvälisesti 
hyväksyttyjä erityiseen tarkoitukseen 
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suunniteltuja Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön vahvistamia 
standardeja.

Or. xm

Tarkistus 167
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen mittaamiseen. 
Näiden menetelmien perusteella ja ottaen 
huomioon tieteen ja tekniikan kehitys 
sekä kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 168
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden päästöjen ja 
muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen mittaamiseen. 
Näiden menetelmien perusteella ja ottaen 
huomioon tieteen ja tekniikan kehitys sekä 

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden päästöjen ja 
muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen mittaamiseen. 
Näiden menetelmien on perustuttava 
tieteelliseen näyttöön. Näiden 
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kansainvälisesti hyväksytyt standardit
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

menetelmien perusteella ja ottaen 
huomioon tieteen ja tekniikan kehitys sekä
käyttämällä kansainvälisesti hyväksyttyjä 
erityiseen tarkoitukseen suunniteltuja 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
vahvistamia standardeja, komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 
22 artiklan mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

Or. xm

Tarkistus 169
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden päästöjen ja 
muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen mittaamiseen. 
Näiden menetelmien perusteella ja ottaen 
huomioon tieteen ja tekniikan kehitys sekä 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti mittausmenetelmien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät savukkeiden muiden päästöjen 
mittaamiseen. Näiden menetelmien 
perusteella ja ottaen huomioon tieteen ja 
tekniikan kehitys sekä kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 22 
artiklan mukaisesti mittausmenetelmien 
mukauttamiseksi.

Or. it

Perustelu

Kohdan jakaminen 4 ja 4 a kohtaan mahdollisimman suuren selkeyden aikaansaamiseksi.

Tarkistus 170
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle muiden tupakkatuotteiden 
kuin savukkeiden päästöjen mittaamiseksi 
mahdollisesti käyttämistään menetelmistä. 
Näiden menetelmien perusteella ja ottaen 
huomioon tieteen ja tekniikan kehitys 
sekä kansainvälisesti hyväksytyt 
standardit, komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten mittausmenetelmien 
mukauttamiseksi, joita olisi käytettävä 
yhteisössä.

Or. it

(Ks. direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 31 kappale).

Tarkistus 171
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Muita päästöjä tai muita poltettavia 
tupakkatuotteita koskevien merkintöjen 
paikkansapitävyys on varmistettava ISO-
standardin 8243 mukaisesti.

Or. xm

Tarkistus 172
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 

Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
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maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä, jos ne ovat 
saatavilla. Valmistajien tai maahantuojien 
on myös ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotteen 
koostumusta muutetaan niin, että se 
vaikuttaa tämän artiklan mukaisesti 
toimitettaviin tietoihin. Tämän artiklan 
mukaisesti vaaditut tiedot on toimitettava 
ennen uuden tai muutetun tupakkatuotteen 
saattamista markkinoille.

Or. xm

Tarkistus 173
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

Jäsenvaltioiden on vaadittava kaikkia 
tupakkatuotteiden, nikotiinia sisältävien 
tuotteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen 
kasviperäisten tuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia toimittamaan maansa 
toimivaltaisille viranomaisille tuotemerkki-
ja tyyppikohtaisen luettelon kaikista 
tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytetyistä ainesosista ja niiden määristä 
sekä niiden päästöistä ja poltettaessa 
syntyvien aineiden määrästä. Valmistajien 
tai maahantuojien on myös ilmoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos tuotteen koostumusta 
muutetaan niin, että se vaikuttaa tämän 
artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin. 
Tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot 
on toimitettava ennen uuden tai muutetun 
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tupakkatuotteen saattamista markkinoille.

Or. en

Tarkistus 174
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luetteloon on liitettävä selvitys syistä, 
joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty 
tupakkatuotteisiin. Luettelossa on 
ilmoitettava niiden asema, mukaan 
luettuna se, onko ainesosat rekisteröity 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti, ja niiden luokitus aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti. Luetteloon on myös liitettävä 
valmistajan tai maahantuojan käytettävissä 
olevat toksikologiset tiedot, jotka koskevat 
näitä ainesosia tapauksen mukaan 
poltettuna tai polttamattomassa muodossa 
ja jotka liittyvät erityisesti niiden 
vaikutuksiin kuluttajien terveyteen, ottaen 
huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset. 
Luettelo laaditaan kunkin tuotteeseen 
sisältyvän ainesosan painon mukaisessa 
alenevassa järjestyksessä. Valmistajien ja 
tuojien on ilmoitettava käytetyt 
mittausmenetelmät muiden kuin tervan, 
nikotiinin ja hiilimonoksidin ja 4 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen päästöjen osalta. 
Jäsenvaltiot voivat myös vaatia 
valmistajia tai maahantuojia 
suorittamaan muita testejä, joista 

Luetteloon on myös liitettävä valmistajan 
tai maahantuojan käytettävissä olevat 
toksikologiset tiedot, jotka koskevat näitä 
ainesosia tapauksen mukaan poltettuna tai 
polttamattomassa muodossa ja jotka 
liittyvät erityisesti niiden vaikutuksiin 
kuluttajien terveyteen, ottaen huomioon 
muun muassa niiden riippuvuutta 
aiheuttavat vaikutukset. Luettelo laaditaan 
kunkin tuotteeseen sisältyvän ainesosan 
painon mukaisessa alenevassa 
järjestyksessä. Valmistajien ja tuojien on 
ilmoitettava käytetyt mittausmenetelmät 
muiden kuin tervan, nikotiinin ja 
hiilimonoksidin ja 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen päästöjen osalta.
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toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat säätää, jotta voidaan arvioida 
ainesosien vaikutusta terveyteen, ottaen 
huomioon muun muassa niiden 
riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet ja 
toksisuus.

Or. xm

Perustelu

Tämä olisi hallinnollisesti liian raskasta pk-yrityksille.

Tarkistus 175
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet
vapautetaan tämän artiklan säännösten 
soveltamisesta, kunnes on säädetty 
4 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetuista 
yhteisön tason mittausmenetelmistä.

Or. it

(Ks. direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 31 kappale).

Tarkistus 176
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet 
ja kääretupakka on vapautettava 
vaatimuksesta toimittaa tietoja päästöistä 
ja määristä, kunnes yhteisössä on 
kehitetty mittausmenetelmiä.
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Or. xm

Perustelu

Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 31 kappaleen mukaan muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden osalta on yhteisössä kehitettävä standardeja ja mittausmenetelmiä. Komissiota 
on pyydetty tekemään asiaankuuluvia ehdotuksia. Näitä mittausmenetelmiä ei ole toistaiseksi 
vielä kehitetty.

Tarkistus 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet 
ja kääretupakka vapautetaan päästöjä ja 
määriä koskevista tiedoista, kunnes 
yhteisön tasolla on kehitetty 
mittausmenetelmiä.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 31 kappaleen mukaisesti on muiden tupakkatuotteiden 
kuin savukkeiden ja kääretupakan osalta kehitettävä yhteisön tasolla standardeja ja 
mittausmenetelmiä. Komissiota on kehotettu tekemään asian vaatimia ehdotuksia. Tähän 
mennessä tällaisia menetelmiä ei ole kehitetty

Tarkistus 178
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin 
tunnusomainen maku.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisen 
poltettavaksi tarkoitetun tupakan
markkinoille saattaminen, jossa on jokin 
tunnusomainen maku.
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Or. en

PerusteluFlavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, 
but only in 5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to 
cigarettes and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged 
relative to cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of 
smoking and smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral 
tobacco only available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that 
apply to oral tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any 
evidence that this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health 
benefits arising from the oral tobacco experience in Sweden.

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

Tarkistus 179
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattaminen, joissa on jokin 
tunnusomainen maku, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Itävallan, Suomen ja 
Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin 15 artiklaan, jossa mainitaan suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa 
koskeva Ruotsin kulttuuripoliittinen poikkeus, liittyen tätä periaatetta olisi sovellettava myös 
ainesosien sääntelyyn, koska Ruotsin kulttuurissa tupakka on usein maustettua.

Tarkistus 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku, mikäli tieteellisin tutkimuksin on 
yksiselitteisesti osoitettu, että kyseinen 
lisäaine lisää tuotteen toksisuutta tai 
edesauttaa riippuvuutta.

Or. pl

Perustelu

Tunnusomaisten makujen käyttöä ei voi kieltää, ellei ole todisteita siitä, että ne lisäävät 
tupakkatuotteen haitallisuutta. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia riippumatta 
aromista tai mausta. Siten ilman asianmukaista perustelua ei yhtä tuotetta voi kieltää.

Tarkistus 181
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku. Poikkeusta sovelletaan mentoliin, 
koska sitä pidetään perinteisenä tupakka-
aromina, eikä sitä voida luokitella 
yhdessä muiden tupakka-aromien kanssa.

Or. en

Tarkistus 182
Christian Engström

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

 Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Or. en

Tarkistus 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa.

Or. pl

Tarkistus 184
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Jäsenvaltiot kieltävät lisäaineiden käytön.
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Or. en

Tarkistus 185
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa tai kieltää 
sellaisten ainesosien käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, edellyttäen että näiden 
ainesosien käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on tunnusomainen maku.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus johtuu lisäaineen määritelmän poistamisesta. Lisäksi kun otetaan huomioon 
kohdan ensimmäisessä virkkeessä oleva viittaus kieltoon, joka koskee tunnusomaisen maun 
sisältäviä tupakkatuotteita, toisen virkkeen viittaus lisäaineisiin, joiden käytön tuloksena ei 
synny tunnusomaista makua, jää epäselväksi. Myös ”välttämättömän” lisäaineen käsite 
tupakkatuotteiden valmistuksesta puhuttaessa on epäselvä ja saattaisi johtaa erilaisiin 
päätöksiin jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 186
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä
yhtenäisiä sääntöjä menettelyistä, joilla 
määritetään, kuuluuko tupakkatuote 1 
kohdan soveltamisalaan. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 
yhtenäisiä sääntöjä menettelyistä, joilla 
määritetään, kuuluuko tupakkatuote 
1 kohdan soveltamisalaan.
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Or. it

Tarkistus 187
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 ja 2 kohdan soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tietty lisäaine 
tai lisäaineiden yhdistelmä saa tyypillisesti 
aikaan tunnusomaisen maun, jos sen 
määrä tai pitoisuus ylittää tietyn tason, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten lisäaineiden tai 
lisäaineiden yhdistelmien 
enimmäistasojen asettamiseksi, jotka 
saavat aikaan kyseisen tunnusomaisen 
maun.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 188
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 ja 2 kohdan soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tietty lisäaine 
tai lisäaineiden yhdistelmä saa tyypillisesti 
aikaan tunnusomaisen maun, jos sen 
määrä tai pitoisuus ylittää tietyn tason, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti sellaisten lisäaineiden tai 
lisäaineiden yhdistelmien 
enimmäistasojen asettamiseksi, jotka 
saavat aikaan kyseisen tunnusomaisen 

Poistetaan.
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maun.

Or. es

Tarkistus 189
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet ja 
piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja 
elinvoimaan, tai

b) kofeiini ja tauriini ja muut lisäaineet ja 
piristeet, jotka tieteellisesti osoitetulla 
tavalla kohottavat energia- ja 
elinvoimatasoa, tai

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus aiheuttaa käsitteiden epämääräisyyden vuoksi oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 190
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun
voimakkuuden muuttamisen, mikäli 
tieteellisin tutkimuksin on yksiselitteisesti 
osoitettu, että kyseinen lisäaine lisää 
tuotteen toksisuutta tai edesauttaa 
riippuvuutta. Suodattimet ja patruunat 
eivät saa sisältää tupakkaa.
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Or. pl

Tarkistus 191
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen. Suodattimet 
ja patruunat eivät saa sisältää tupakkaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

Tarkistus vaikuttaa ilmeisesti vain ranskankieliseen versioon.

Tarkistus 192
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Teknisiin laitteisiin, joiden 
tavoitteena on vähentää tupakansavun 
tiettyjä haitallisia ainesosia tai parantaa 
tupakkatuotteiden biologista hajoavuutta, 
ei sovelleta 5 kohdan säännöksiä.

Or. it

Tarkistus 193
Patricia van der Kammen
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos tieteellinen näyttö ja 7 ja 8 kohdan 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että tietty lisäaine tai lisäaineen 
tietty määrä lisää merkittävässä määrin 
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti näiden lisäaineiden 
enimmäismäärien asettamiseksi.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 194
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos tieteellinen näyttö ja 7 ja 8 kohdan 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että tietty lisäaine tai lisäaineen 
tietty määrä lisää merkittävässä määrin 
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti näiden lisäaineiden 
enimmäismäärien asettamiseksi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 195
Patricia van der Kammen
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti 1 
kohdassa säädetyn vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 196
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin olisi katettava kaikki tupakkatuotteet kuluttajien ikäryhmään katsomatta, koska ne 
vaikuttavat haitallisesti terveyteen.
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Tarkistus 197
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 198
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 199
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos,
joka vahvistetaan komission raportissa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 200
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista.

Or. xm

Perustelu

Uusien velvoitteiden asettaminen asiaan liittyville tupakkatuotteille vaikuttaa 6 artiklan 
soveltamisalaan. Sen vuoksi ne olisi jätettävä lainsäädäntövallan käyttäjien harkittavaksi 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Tarkistus 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat 
tupakkatuotteet vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja suussa käytettäväksi 
tarkoitettu tupakka vapautetaan 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista.

Or. de

Perustelu

Perinteisen nenänuuskan ja purutupakan kulutus rajoittuu Euroopan harvoihin alueisiin ja on 
osa tapakulttuuria. Lisäksi nenänuuskaa ja purutupakkaa kuluttavat etupäässä vanhemmat 
henkilöt. Myös 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin merkintävaatimuksiin sovelletaan 
nenänuuskan ja purutupakan osalta samoja, vähemmän rajoittavia säännöksiä kuin 
sikareihin, pikkusikareihin ja piipputupakkaan. Siksi 6 artiklassa olisi sovellettava samaa 
poikkeusta.

Tarkistus 202
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka, vesipiipputupakka ja 
savuttomat tupakkatuotteet vapautetaan 1 
ja 5 kohdassa säädetyistä kielloista. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

Or. it
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Perustelu

Eurobarometri-tutkimuksen mukaan vesipiipun käyttö on yleisempää nuorten ja 
opiskelijoiden keskuudessa kuin muissa ryhmissä.

Tarkistus 203
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Samoin vapautetaan 
nenänuuskatuotteet. Siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 22 
artiklan mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

Or. de

Tarkistus 204
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti tämän vapautuksen 
kumoamiseksi, jos olosuhteissa tapahtuu 
merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista.
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Or. de

Tarkistus 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Suussa käytettäväksi tarkoitettu 
tupakka (nuuska) vapautetaan 6 artiklan 
1, 2 ja 3 kohdan säännöksistä. 

Or. sv

Tarkistus 206
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitus sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai kielillä, jossa tuote 
on saatettu markkinoille.

1. Kussakin tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava terveysvaroitus sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai kielillä, jossa tuote 
on saatettu markkinoille, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 
151 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin 15 artiklaan liittyen suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan sääntely ei 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 207
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, jotka kiinnitetään 
tupakkatuotteiden myyntipäällyksen 
suuaukon kohdalle, hintalaput, paikannus-
ja jäljitysmerkinnät tai turvaominaisuudet 
taikka mikään kääre, rasia, päällys, 
laatikko tai muu seikka taikka 
vähittäismyyntipakkauksen avaaminen 
peitä näitä merkintöjä tai häiritse niiden 
lukemista.

Or. el

Perustelu

Veromerkki olisi kiinnitettävä tupakkatuotteiden myyntipäällyksen suuaukon kohdalle, jolloin 
merkki repeytyy pakkausta avattaessa. Tällä tavalla rajoitetaan veromerkkien käyttöä 
uudelleen ja laitonta kauppaa.

Tarkistus 208
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava pysyvästi 
niin, että niitä ei voi irrottaa, eivätkä 
esimerkiksi hintalaput, paikannus- ja 
jäljitysmerkinnät tai turvaominaisuudet 
taikka mikään kääre, rasia, päällys, 
laatikko tai muu seikka taikka 
vähittäismyyntipakkauksen avaaminen 
peitä näitä merkintöjä tai häiritse niiden 
lukemista.
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Or. en

Tarkistus 209
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava 
pysyvästi niin, että niitä ei voi irrottaa, 
eivätkä esimerkiksi veromerkit, hintalaput, 
paikannus- ja jäljitysmerkinnät tai 
turvaominaisuudet taikka mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka 
taikka vähittäismyyntipakkauksen
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista.

3. Terveysvaroitukset on painettava 
pysyvästi ja näkyvästi niin, että niitä ei voi 
irrottaa. Kaikenlaiset veromerkit, 
hintalaput, paikannus- ja jäljitysmerkinnät 
tai turvaominaisuudet taikka kääre, rasia, 
päällys, laatikko tai muu seikka sallivat,
kun niitä käytetään, terveysvaroitusten 
näkyvyyden ja luettavuuden. Sama pätee
vähittäismyyntipakkauksen avaamisen 
suunnitteluun.

Or. en

Tarkistus 210
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkauksen tai 
myyntipäällyksen suurimmalla pinnalla 
olevat terveysvaroitukset ovat täysin 
näkyvissä, myös niin, että mikään kääre, 
rasia, päällys, laatikko tai muu seikka ei 
peitä osittain tai kokonaan näitä 
merkintöjä tai häiritse niiden lukemista, 
kun tupakkatuotteet saatetaan 
markkinoille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkauksen tai 
myyntipäällyksen suurimmalla pinnalla 
olevat terveysvaroitukset ovat täysin 
näkyvissä. Kun tupakkatuotteet saatetaan 
markkinoille, kääre, rasia, päällys, laatikko 
tai muu seikka sallivat, kun niitä 
käytetään, terveysvaroitusten näkyvyyden 
ja luettavuuden.

Or. en
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Tarkistus 211
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Terveysvaroitukset eivät saa millään 
tavalla peittää vähittäismyyntipakkausten 
veromerkkejä, hintalappuja, paikannus- ja 
jäljitysmerkintöjä tai turvaominaisuuksia 
tai häiritä niiden lukemista.

5. Terveysvaroitukset eivät saa millään 
tavalla peittää vähittäismyyntipakkausten 
veromerkkejä, jotka kiinnitetään 
tupakkatuotteiden myyntipäällyksen 
suuaukon kohdalle, hintalappuja, 
paikannus- ja jäljitysmerkintöjä tai 
turvaominaisuuksia tai häiritä niiden 
lukemista.

Or. el

Perustelu

Veromerkki olisi kiinnitettävä tupakkatuotteiden myyntipäällyksen suuaukon kohdalle, jolloin 
merkki repeytyy pakkausta avattaessa. Tällä tavalla rajoitetaan veromerkkien käyttöä 
uudelleen ja laitonta kauppaa.

Tarkistus 212
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vähittäismyyntipakkausten ja 
mahdollisten myyntipäällysten, jotka on 
suunnattu kuluttajille unionissa, kuvissa on 
noudatettava tämän luvun säännöksiä.

7. Vähittäismyyntipakkausten ja 
mahdollisten myyntipäällysten, jotka on 
suunnattu kuluttajille unionissa, 
vapaaehtoisissa kuvissa on noudatettava 
tämän luvun säännöksiä.

Or. el

Perustelu

Kuvien käyttöönoton olisi pysyttävä kunkin jäsenvaltion harkintavallan piirissä.
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Tarkistus 213
Ian Hudghton

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltiot voivat kansanterveyden 
suojelemiseksi säilyttää tai ottaa käyttöön 
tupakkatuotteiden pakkausmerkintöjä ja 
pakkauksia koskevia kansallisia sääntöjä, 
jotka poikkeavat tässä direktiivissä 
säädetyistä säännöistä, mukaan lukien 
tupakkatuotteiden vakiopakkaukset 
mahdollistavien säädösten säilyttäminen 
tai antaminen.

Or. en

Tarkistus 214
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Kääretupakassa tiedotusviesti on painettava 
sille pinnalle, joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. el
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Perustelu

Tällaisia mittoja ei voida soveltaa kaikkiin pakkaustyyppeihin. Tällä tavoin säädetään 
epäsuorasti pakkauksien koon, muodon ja ulkoasun yhdenmukaisuudesta, millä vääristetään 
huomattavasti kilpailua.

Tarkistus 215
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Kääretupakassa tiedotusviesti on painettava 
sille pinnalle, joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. en

Tarkistus 216
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin.
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Kääretupakassa tiedotusviesti on painettava 
sille pinnalle, joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
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yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

ne painetaan.

Or. it

Tarkistus 217
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin 
lihavoidulla Helvetica-fontilla valkoiselle 
tai värilliselle pohjalle. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. it

Tarkistus 218
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
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yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

yleisvaroitus että tiedotusviesti voivat
kattaa 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle ne 
painetaan.

Or. de

Tarkistus 219
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin.
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin siten, 
että ne täyttävät suurimman osan pinta-
alasta ja ovat selvästi näkyvillä.
Kääretupakassa tiedotusviesti on painettava 
sille pinnalle, joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. pt

Tarkistus 220
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 45 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
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yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan. Muissa poltettavaksi 
tarkoitetuissa tupakkatuotteissa kuin 
savukkeissa ja kääretupakassa 
yleisvaroitus ja tiedotusviesti on 
painettava vähittäismyyntipakkausten 
kylkiin. Sekä yleisvaroituksen että 
tiedotusviestin on katettava 50 prosenttia 
siitä pinnasta, jolle ne painetaan.

Or. en

Tarkistus 221
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Kääretupakassa tiedotusviesti on painettava 
sille pinnalle, joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. it

Perustelu

Se, että ilmoitetaan myös terveysvaroitusten korkeus ja leveys millimetreissä, poistaisi 
markkinoilta monia pakettikokoja ja yhdenmukaistaisi paketin muodon ja suunnittelun, mikä 
olisi uhka markkinoiden arvolle ja lisäisi laittoman kaupan riskiä ilman, että siitä olisi hyötyä 
terveysnäkökohtien kannalta. Kaikki tämä vaikuttaisi merkittävästi työllisyyteen ja 
valtiontalouteen. Tämän kohdan säännökset ovat sitä paitsi Maailman kauppajärjestön 
(OMC) kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen (TBT) ja TRIPS-sopimuksen vastaisia.
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Tarkistus 222
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

(a) 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
terveysvaroitusten sanamuodon 
mukauttamiseksi tieteen ja markkinoiden 
kehityksen mukaisesti;
(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. nl

Tarkistus 223
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Poistetaan.

Or. xm

Tarkistus 224
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 225
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 226
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 227
Matteo Salvini
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon,
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten ulkoasun ja suunnittelun 
määrittämiseksi, mukaan luettuna 
kirjasinlaji ja taustaväri, ottamalla 
huomioon kunkin jäsenvaltion kielelliset 
vaatimukset.

Or. it

Tarkistus 228
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon,
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 
mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, ulkoasun ja 
suunnittelun määrittämiseksi, mukaan 
luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. pl

Tarkistus 229
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus ja vastaava värivalokuva, 
joka on täsmennetty kuvakirjastossa;

(a) niissä on oltava liitteessä I lueteltu
tekstivaroitus;

Or. el
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Perustelu

Kuvien käyttöönoton olisi pysyttävä kunkin jäsenvaltion harkintavallan piirissä.

Tarkistus 230
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 85 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 231
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava vähintään 75 
prosenttia vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen etu- ja 
takapuolen ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 232
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia (c) niiden on katettava vähintään 50 ja 
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vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

enintään 65 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. de

Tarkistus 233
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 43 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ja 
62 prosenttia sen takapuolen
ulkopinnasta; 

Or. de

Tarkistus 234
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. xm

Tarkistus 235
Sylvana Rapti
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 236
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. it

Tarkistus 237
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. el
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Perustelu

Terveysvaroitusten kokoa on suurennettava kohtuullisesti. Koko ei saa ylittää 50 prosenttia 
tupakkatuotteiden pakkauksen koosta.

Tarkistus 238
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 239
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. pt

Tarkistus 240
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta



AM\935348FI.doc 111/121 PE510.660v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. de

Tarkistus 241
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. it

Perustelu

Terveysvaroitusten suurentaminen 50 prosenttiin on enemmän kuin tarpeen 
kuluttajavalistuksen tavoitteiden varmistamiseksi. Ei myöskään ole näytetty toteen, että 
terveysvaroitusten suurentaminen vähentäisi tupakointia. Varoitusten koon määrääminen 
75 prosenttiin saattaa vaarantaa EU:ssa ja WTO:n sopimuksissa suojellut perusoikeudet, 
kuten immateriaalioikeuksien ja teollisuuden tuotemerkkien suojelemiseen liittyvät.

Tarkistus 242
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 

(c) niiden on katettava 50 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
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ulkopinnasta; ulkopinnasta;

Or. es

Tarkistus 243
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen yläkulmaan 
samansuuntaisesti kuin muut 
pakkauksessa olevat tiedot;

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alakulmaan;

Or. it

Perustelu

Terveysvaroitusten sijoittaminen paketin yläkulmaan rikkoisi ne paketin avaamisen 
yhteydessä, ja veromerkit olisi pantava paketin alaosaan, jossa ne eivät menisi rikki 
vähittäismyyntipakkausta avatessa, jolloin niitä voitaisiin käyttää uudelleen. Jos vaaditaan, 
että terveysvaroitukset on sijoitettava samansuuntaisesti muiden pakkaustietojen kanssa, 
rajoittaisi tuotemerkin käyttöä, koska se voitaisiin sijoittaa erisuuntaisesti kuin terveysmerkit.

Tarkistus 244
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen yläkulmaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alakulmaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

Or. de
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Tarkistus 245
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen yläkulmaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alakulmaan 
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

Or. it

Tarkistus 246
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen yläkulmaan 
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alakulmaan 
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

Or. it

Perustelu

Näin kuluttaja tunnistaa ostamansa tuotteen tuotemerkin. 

Tarkistus 247
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen yläkulmaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen alakulmaan
samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

Or. xm

Tarkistus 248
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ne on esitettävä komission 3 kohdan 
nojalla täsmentämien muodon, ulkoasun, 
suunnittelun ja mittasuhteiden 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 249
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. el
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Perustelu

Tällaisia mittoja ei voida soveltaa kaikkiin pakkaustyyppeihin. Tällä tavoin säädetään 
epäsuorasti pakkauksien koon, muodon ja ulkoasun yhdenmukaisuudesta, millä vääristetään 
huomattavasti kilpailua. Lisäksi tämän artiklan c kohdassa on ilmaistu 
vähittäismyyntipakkauksen ulkopintaa koskeva osuus, joten on tarpeetonta viitata savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksien mittoihin.

Tarkistus 250
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. xm

Tarkistus 251
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. en
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Tarkistus 252
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. de

Tarkistus 253
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. it

Tarkistus 254
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 

Poistetaan.
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noudatettava seuraavia mittoja:
i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. it

Tarkistus 255
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. pt

Tarkistus 256
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. it

Perustelu

Se, että ilmoitetaan myös terveysvaroitusten korkeus ja leveys millimetreissä, poistaisi 
markkinoilta monia pakettikokoja ja yhdenmukaistaisi paketin muodon ja suunnittelun, mikä 
olisi uhka markkinoiden arvolle ja lisäisi laittoman kaupan riskiä ilman, että siitä olisi hyötyä 
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terveysnäkökohtien kannalta. Kaikki tämä vaikuttaisi merkittävästi työllisyyteen ja 
valtiontalouteen. Tämän kohdan säännökset ovat sitä paitsi Maailman kauppajärjestön 
(OMC) kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen (TBT) ja TRIPS-sopimuksen vastaisia.

Tarkistus 257
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:

Poistetaan.

i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. es

Tarkistus 258
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 259
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: enintään 43 mm;
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Or. de

Tarkistus 260
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähintään 68 mm;

Or. en

Tarkistus 261
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) leveys: vähintään 55 mm. Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 262
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

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

Or. nl

Tarkistus 263
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. xm

Tarkistus 264
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 265
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Terveysvaroituksien mittasuhteet ovat säädöksessä keskeisessä asemassa ja näiden tietojen 
muuttamiseen sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 266
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 267
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) terveysvaroitusten muodon, ulkoasun ja
suunnittelun määrittämiseksi,

Or. it


