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Tarkistus 268
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) terveysvaroitusten ulkoasun, 
suunnittelun (fontin tyyppi ja koko 
mukaan lukien), vuorottelun ja 
mittasuhteiden määrittelemiseksi, 
ottamalla huomioon kunkin jäsenvaltion 
kielelliset vaatimukset;

Or. it

Tarkistus 269
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 270
Lara Comi

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 määrittelemiseksi;
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Or. it

Perustelu

Tässä kohdassa siirretty valta antaa komissiolle mahdollisuuden muuttaa direktiivin oleellisia 
osia ilman Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaista osallistumista, mikä on vastoin 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan määräyksiä. Se, että komissiolle annetaan vapaus 
vahvistaa varoitusten vuorottelu, saattaa lisäksi johtaa varastojen tyhjentymiseen, koska 
tuotantoa ei ehditä mukauttaa vuorottelulle määrätyssä ajassa.

Tarkistus 271
Pablo Arias Echeverría

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 määrittelemiseksi;

Or. es

Tarkistus 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de



AM\935995FI.doc 5/117 PE510.679v02-00

FI

Tarkistus 273
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 274
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kyse on keskeisistä ja tärkeistä näkökohdista, joten ei ole tarkoituksenmukaista sulkea pois 
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa antamalla muutostehtävä Euroopan komissiolle. On 
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myös vaikea nähdä, miten terveysvaroitusten koskemattomuus ja näkyvyys voidaan varmistaa, 
jos komissiossa päätetään sallia varoitusten rikkominen pakkausten avaamisen yhteydessä. 

Tarkistus 275
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Muun poltettavaksi tarkoitetun tupakan 

kuin savukkeiden ja kääretupakan 
pakkausmerkinnät

1. Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka 
kuin savukkeet ja kääretupakka on 
vapautettava velvoitteesta, joka koskee 8 
artiklan 2 kohdan mukaisen 
tiedotusviestin ja 9 artiklan mukaisten 
yhdistettyjen terveysvaroitusten 
esittämistä. Kussakin näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 
kohdassa täsmennetyssä 
yleisvaroituksessa on oltava viittaus 
lopettamista koskeviin palveluihin 9 
artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.
Yleisvaroitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kaikkein 
näkyvimmälle pinnalle. Liitteessä I 
lueteltuja tekstivaroituksia on 
vuoroteltava niin, että taataan niiden 
säännöllinen esiintyminen. Nämä 
varoitukset on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen toiseksi
näkyvimmälle pinnalle.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 
30 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä. 

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

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
yleisvaroitus ja tekstivaroitus on

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle 
taustalle. Jäsenvaltiot voivat 
kielivaatimusten täyttämiseksi määrittää 
kirjasimen pistekoon edellyttäen, että 
kansallisessa lainsäädännössä 
täsmennetty kirjasinkoko on sellainen, 
että se peittää mahdollisimman suuren 
osan vaaditulle tekstille varatusta 
alueesta;
(b) keskitettävä alueelle, jolle teksti on 
painettava, yhdensuuntaisesti 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen ylälaidan 
kanssa;
(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään vähintään 3 millimetriä ja 
enintään 4 millimetriä, sen pinta-alan 
sisällä, joka on varattu varoitustekstille.
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5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädetyn 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, 
joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. en

Tarkistus 276
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleisvaroitus on painettava tai 
kiinnitettävä tarroilla, joita ei voi poistaa, 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen kaikkein näkyvimmälle 
pinnalle. Liitteessä I lueteltuja 
tekstivaroituksia on vuoroteltava niin, että 
taataan niiden säännöllinen esiintyminen. 
Näiden varoitusten on oltava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen toiseksi näkyvimmällä 
pinnalla.

Or. en

Perustelu

Merkinnät, joita ei voi poistaa, olisi sallittava, jotta helpotetaan suurien varoitustekstien 
kiinnittämistä muiden tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja kääretupakan pakkauksiin, 
joissa käytetään usein muuta materiaalia kuin pahvia.

Tarkistus 277
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Or. it

Tarkistus 278
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yleisvaroituksen on katettava 
30 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 32 
prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
yleisvaroitus kattaa enintään 
17 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
19 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 21 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. de

Tarkistus 279
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tekstivaroituksen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
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myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

myyntipäällyksen ulkopinnasta, lukuun 
ottamatta vähittäismyynnissä yleisesti 
käytettyä läpinäkyvää muovia, mikäli sen 
alla pakkauksessa oleva varoitus näkyy 
selvästi sen läpi. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. es

Tarkistus 280
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 281
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
tekstivaroitus kattaa enintään 
22 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen 
ja mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
25 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
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virallista kieltä, ja 50 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

virallista kieltä, ja 29 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. de

Tarkistus 282
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähittäismyyntipakkausten, joiden 
näkyvin ulkopinta on yli 75 cm2:n 
suuruinen, osalta 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen varoitusten pinta-alan on 
kuitenkin katettava vähintään 22,5 cm2

kunkin ulkopinnan osalta. Tämän pinta-
alan on oltava 24 cm2, jos jäsenvaltiossa 
on kaksi virallista kieltä, ja 26,25 cm2, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. en

Perustelu

Muihin tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin sekä kääretupakkaan sovelletaan direktiivin 
2001/37/EY säännöksiä vastaavia sääntöjä. Tämä kohta kuului kyseisiin säännöksiin.

Tarkistus 283
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Varoitukset voidaan kiinnittää tarroilla 
edellyttäen, että tällaisia tarroja ei voida 
irrottaa. Jäsenvaltiot voivat 
kielivaatimusten täyttämiseksi määrittää 
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on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

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

Or. en

Perustelu

Muihin tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin sekä kääretupakkaan sovelletaan direktiivin 
2001/37/EY säännöksiä vastaavia sääntöjä. Tämä kohta kuului kyseisiin säännöksiin. 
Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 18 kappaleen mukaan olisi sallittava sellaisten 
merkintöjen käyttö, joita ei voida irrottaa, jotta helpotetaan direktiivin merkintöjä koskevien 
vaatimusten käyttöönottoa.

Tarkistus 284
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 285
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Tarkistus 286
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään vähintään 2 millimetriä ja 
enintään 3 millimetriä, sen pinta-alan 
sisällä, joka on varattu varoitustekstille.

Or. de

Tarkistus 287
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 288
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 289
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta, mutta aiheuttaa 
huomattavasti pienemmän riskin 
terveydelle kuin tupakointi.

Or. en

Perustelu

On tärkeämpää antaa tietoa suhteellisesta riskistä kuin esittää määrien osalta 
tarkentamattomia väitteitä haitallisuudesta. Ehdotettu teksti antaa selvän ja näyttöön 
perustuvan viestin tupakkatuotteiden käyttäjille.

Tarkistus 290
Sylvana Rapti

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

Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote vaarantaa terveytesi ja 
aiheuttaa riippuvuutta.

Or. en

Tarkistus 291
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tupakkatuote voi vaarantaa 
terveytesi ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote vaarantaa terveytesi ja 
aiheuttaa riippuvuutta.

Or. el

Tarkistus 292
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

(b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 32 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
35 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on 
enemmän kuin kaksi virallista kieltä.

Or. it

Tarkistus 293
Patricia van der Kammen
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 294
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Termi ”sosiaaliset vaikutukset” aiheuttaisi epämääräisyytensä vuoksi oikeudellista 
epävarmuutta.

Tarkistus 295
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Viittaukset luonnollisiin tai orgaanisiin vaikutuksiin sekä ”sosiaalisiin” tekijöihin olisi 
poistettava laajasti ja harkinnanvaraisesti tulkittuina, koska on olemassa vaara, etteivät 
kuluttajat saa tuotteesta tosiasioihin perustuvia oleellisia tietoja. Tämä on vastoin useita 
SEUT-sopimuksen määräyksiä perusoikeuksista, mukaan lukien omistusoikeus, sananvapaus 
ja kuluttajan oikeus saada tietoja tuotteesta, sekä vastoin WTO:n sääntöjä.

Tarkistus 296
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Alakohta c on poistettava hyvin laajasti ja harkinnanvaraisesti tulkittuna, koska on olemassa 
vaara, etteivät kuluttajat saa tuotteesta tosiasioihin perustuvia oleellisia tietoja esimerkiksi 
siitä, että tuote sisältää seosta nimeltä American Blend. Tämä on vastoin useita SEUT-
sopimuksen määräyksiä perusoikeuksista, mukaan lukien omistusoikeus, sananvapaus ja 
kuluttajan oikeus saada tietoja tuotteesta, sekä vastoin WTO:n sääntöjä.

Tarkistus 297
Lara Comi



PE510.679v02-00 18/117 AM\935995FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muistuttaa elintarviketta. d) muistuttaa elintarviketta, kun on kyse 
suussa käytettäväksi tarkoitetusta 
tupakasta.

Or. it

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä tämä vaatimus koskee ainoastaan suussa käytettäväksi tarkoitettuja 
tupakkatuotteita, joten tämä täsmennys olisi säilytettävä, sillä muutoin voitaisiin väittää, että 
savukkeet muistuttavat makeistuotteita, kuten jäsenvaltioissa markkinoilla olevia 
suklaasavukkeita.

Tarkistus 298
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 299
Wim van de Camp
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sellaisia ilmaisuja, nimiä, 
tavaramerkkejä eikä kuvallisia tai muita 
merkkejä, jotka luovat vaikutelman, että 
kyseinen tupakkatuote on vähemmän 
haitallinen kuin muut, ei saa käyttää 
tupakkatuotteiden pakkauksissa.

Or. en

Perustelu

Korvataan komission ehdottama teksti direktiivin 2001/37/EY 7 artiklan tekstillä.

Tarkistus 300
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa esitetään savukkeiden, joiden halkaisija on alle 7,5 mm, poistamista. 
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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 301
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 302
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 303
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Savukkeiden halkaisijan määrittely ehdotetaan poistettavaksi. Tämän säännöksen 
hyväksymien merkitsisi käytännössä ohuiden savukkeiden kieltämistä, mikä ei ole tieteellisesti 
perusteltua eikä hyväksyttävää.

Tarkistus 305
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit tai muu lisämateriaali kuten 
liimalaput, tarrat, kiinnitetyt lehtiset, 
raaputusmerkit ja taskut. Kuluttajia ei 
voida estää saamasta tuotteesta 
tosiasioihin perustuvia tietoja. Ei voida 
kieltää tavaramerkkejä, jotka on pätevästi 
rekisteröity tämän direktiivin 
voimaantuloajankohtana.

Or. it

Perustelu

Jotkin kyseisen kohdan kielloista poistetaan, koska ne saattaisivat johtaa vuosikausia 
käytettyjen rekisteröityjen tavaramerkkien oleellisten tietojen kieltämiseen ja estää kuluttajia 
saamasta tuotteesta tosiasioihin perustuvia tietoja, mikä on vastoin perusoikeuksia koskevia 
SEUT-sopimuksen määräyksiä ja WTO:n sääntöjä. Ohuiden savukkeiden kielto poistetaan, 
koska se rohkaisisi salakuljetukseen, sitä eivät tue tieteelliset tiedot ja sillä olisi merkittävät 
vaikutukset työllisyyteen ja valtiontalouteen.

Tarkistus 306
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Tupakkatuotteiden pakkauksissa ei saa 
käyttää symboleita, nimiä, 
tavaramerkkejä, irtolehtisiä, taskuja tai 
raaputusmerkkejä tai muuta materiaalia, 
jotka voivat antaa vaikutelman siitä, että 
jokin tupakkatuote on muita vähemmän 
haitallinen, tai johtaa kuluttajia harhaan 
tupakkatuotteiden haitallisuudesta.

Or. es

Tarkistus 307
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähittäismyyntipakkauksessa 
sallitaan merkinnät tuotteen 
valmistuksessa käytetystä 
tupakkalajikkeesta ja/tai sen 
alkuperämaasta.

Or. it

Perustelu

Tällä estetään eron tekeminen eri tupakkalajikkeiden välillä (ks. johdanto-osan 16 kappale) ja 
mahdollistetaan se, että kuluttaja saa asianmukaisia tietoja ostamiensa tuotteiden 
ominaisuuksista.

Tarkistus 308
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Vähittäismyyntipakkaukset on 
varustettava merkinnällä ”Kaikki 
savukkeet ovat yhtä haitallisia”.

Or. en

Perustelu

Merkinnällä tiedotetaan kuluttajille, että savukkeet, joiden halkaisija on alle 7,5 mm, ja 
mentolisavukkeet ovat yhtä vaarallisia kuin tavalliset savukkeet.

Tarkistus 309
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 310
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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tupakkaa vähintään 40 g.

Or. it

Tarkistus 311
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Pakkauksen suunnitteluun liittyvien näkökohtien kieltämisellä helpotettaisiin laitonta 
kauppaa, kavennettaisiin kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja vähennettäisiin 
innovaatioita ja kilpailua. Se poistaisi immateriaalioikeudet tai ainakin heikentäisi niitä. 
Tällaisten säännösten tukemista ei voida mitenkään perustella sisämarkkinoihin tai 
kansanterveyteen liittyvillä syillä varsinkin kun niillä kiellettäisiin nykyisin markkinoilla 
olevat tuotteet. Tällaiset vaatimukset ovat lisäksi suhteettomia.

Tarkistus 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan pussimainen, 
sylinterimäinen tai rasia.

Or. de

Perustelu

Yksinkertainen suorakulmaisen särmiön muotoinen pakkaus on suhteellisen helppo valmistaa. 
Monimutkainen pakkausmuoto edellyttää sitä vastoin korkeatasoista osaamista ja työlästä 
valmistusprosessia erityisine koneineen. Jo siten tuotteesta tulee vaikeammin väärennettävä. 
Kuluttajien harhaanjohtamista säännellään pakkausmerkintöjä koskevilla säännöksillä 
toisaalla säädöksessä.

Tarkistus 313
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 20 g.
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vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Perustelu

Kääretupakkaa on vuosikymmeniä pakattu hyvin erimuotoisiin pakkauksiin, eikä komissio 
esitä mitään tieteellistä näyttöä, joka perustelisi näin pitkälle menevän standardoinnin. 
Asetettu tavoite on näin ollen epäselvä, mutta ehdotuksen seurauksena kiellettäisiin 
tosiasiallisesti lukuisia olemassa olevia tuotteita.

Tarkistus 314
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 315
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta



AM\935995FI.doc 29/117 PE510.679v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vähittäismyyntipakkauksissa olevien savukkeiden vähimmäismäärän ja kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen vähimmäispainon asettaminen vie varsinkin sellaisilta kuluttajilta 
valinnanmahdollisuudet, jotka harkitsevat tupakoinnin vähentämistä.

Tarkistus 316
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen. 
Kääretupakan tai hienoksi leikatun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa on 
oltava tupakkaa vähintään 40 g.
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Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksella estettäisiin hienoksi leikatun tupakan myynti tölkeissä savukkeiden 
käärimistä varten esittämättä tälle vaikutusten arvioinnissa konkreettista perustelua.

Tarkistus 317
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 318
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan tai 
itse valmistettavan tupakan pakkauksen 
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peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

on oltava muodoltaan suorakulmainen tai 
lieriömäinen komposiittimateriaalista 
valmistettu tölkki tai pussimainen eli 
suorakaiteen muotoinen pakkaus, jossa 
on suuaukon peittävä läppä. Kääretupakan 
tai itse valmistettavan tupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisessä vaikutustenarvioinnissa ei arvioitu pussimaisen pakkauksen käyttöä 
muuntyyppisen irtotupakan pakkaamiseen, eikä kääretupakan ja itse valmistettavan tupakan 
merkittäviä eroja otettu ehdotuksessa asianmukaisesti huomioon. Pakkaustyypeissä olisi 
tehtävä ero kuluttajien vaatimien tupakan ominaisuuksien välillä. Komposiittitölkki on 
hyväksi osoittautunut irtotupakan pakkaus. Nykymuodossaan direktiiviehdotus näin ollen 
estäisi innovatiivisten pakkaustuotteiden tulevan kehityksen ja haittaisi loppukuluttajien 
saamien tupakkatuotteiden laatua.

Tarkistus 319
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 320
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pakkausten suhteen olisi säilytettävä joustavuus, koska sisämarkkinoiden kannalta ei ole 
olemassa konkreettista syytä rajoituksiin esimerkiksi direktiivin 2007/54/EY perusteella.

Tarkistus 321
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Pakkauksen suunnitteluun tai pakkausmateriaaliin liittyvien näkökohtien kieltämisellä 
helpotettaisiin laitonta kauppaa, kavennettaisiin kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja 
vähennettäisiin innovaatioita ja kilpailua. Se poistaisi immateriaalioikeudet tai ainakin 
heikentäisi niitä. Tällaisten säännösten tukemista ei voida mitenkään perustella 
sisämarkkinoihin tai kansanterveyteen liittyvillä syillä varsinkin kun niillä kiellettäisiin 
nykyisin markkinoilla olevat tuotteet. Tällaiset vaatimukset ovat lisäksi suhteettomia.

Tarkistus 322
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Savukepakkaus voi olla kartonkia tai 
pehmeää materiaalia, se on tuotteen ja 
käyttäjän kannalta turvallinen ja 
ympäristöystävällinen, eikä siinä saa olla 
avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai 
sinetöidä uudelleen ensimmäisen 
avauskerran jälkeen, läppäkantta lukuun 
ottamatta. Savukepakkauksen läppäkansi 
saa olla saranoitu vain pakkauksen 
takapuolella.

Or. el

Tarkistus 323
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin säännösten 
soveltamisalaan kuulumattomien 
savukkeiden ja kääretupakan 
vähittäismyyntipakkausten ja 
mahdollisten myyntipäällysten kaikki 
ulkopinnat standardoidaan seuraavasti:
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a) ne eivät saa sisältää tavaramerkkejä tai 
muita merkkejä tupakkatuotteiden 
tuotemerkin nimeä ja mahdollista 
tyyppinimeä lukuun ottamatta;
b) tuotemerkin nimi ja mahdollisen 
tyyppinimi
i) eivät saa esiintyä useammin kuin 
kerran kullakin pinnalla
ii) niiden on oltava vaakatasossa ja 
samansuuntaisina yhdistetyn 
terveysvaroituksen kanssa sen alapuolella 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntikääreen etu- ja 
takapinnalla jäljellä olevan tilan keskellä;
iii) niiden on oltava jäljempänä 3 
kohdassa vahvistettujen 
yksityiskohtaisempien sääntöjen 
mukaisia;

Or. en

Perustelu

Samalla kun standardoiduilla ”yksinkertaisilla” pakkauksilla poistetaan kaupan esteitä 
sisämarkkinoilla, ne vaikuttavat olevan paras vaihtoehto terveyden ja kuluttajien suojelun 
takaamiseksi, sillä ne tehostavat terveysvaroitusten vaikutusta niiden keskuudessa, jotka eivät 
vielä ole aloittaneet tupakointia – mikä ehkäisee erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista –
ja niiden avulla vältetään tiettyihin kuluttajaryhmiin kohdennettuja ”tuotemerkkiin 
samaistumisen” strategioita.

Tarkistus 324
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Itse tupakkatuotteessa ei saa esiintyä 
tuotemerkkejä tai muita merkkejä.

Or. en
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Perustelu

Yksittäisissä savukkeissa ei pitäisi sallia tuotemerkkejä, kuvioita tai koristeita.

Tarkistus 325
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 326
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 327
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 328
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. it

Tarkistus 329
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 330
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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aikana ja sulkemisen jälkeen.

Or. it

Perustelu

Tässä kohdassa siirretty valta antaa komissiolle mahdollisuuden muuttaa direktiivin oleellisia 
osia ilman Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaista osallistumista, mikä on vastoin 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan määräyksiä.

Tarkistus 331
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 332
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti muodoltaan joko 
suorakulmaisten särmiöiden tai 
lieriömäisten vähittäismyyntipakkausten 

Poistetaan.
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tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 333
Gino Trematerra

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 334
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.

Or. it

Tarkistus 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Savukkeiden ja kääretupakan pakkausten muodosta säädetään ehdotetun direktiivin 
13 artiklan 1 kohdassa. Muiden tupakkatuotteiden pakkausten muotoa koskevan ehdotuksen 
osalta olisi noudatettava lainsäädäntömenettelyä, sillä se koskee keskeisiä kilpailuun ja 
sisämarkkinoiden vapauteen liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus 336
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 

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

Or. it

Perustelu

Tässä kohdassa siirretty valta antaa komissiolle mahdollisuuden muuttaa direktiivin oleellisia 
osia ilman Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaista osallistumista, mikä on vastoin 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan määräyksiä.

Tarkistus 337
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Savukkeiden ja kääretupakan 
vähittäismyyntipakkausten on 
noudatettava yksinkertaisia pakkauksia 
koskevia vaatimuksia, jotka komissio 
asettaa tämän artiklan 4 b kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 338
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöksiä 
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savukkeiden ja kääretupakan 
yksinkertaisia vähittäismyyntipakkauksia 
koskevista säännöistä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 339
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tehokkaan paikannuksen ja 
jäljittämisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kaikkiin savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksiin ja muihin 
pakkauksiin sekä myyntipäällyksiin on 
kiinnitettävä tai niiden osana on oltava 
yksilöllinen ja turvallinen 
tunnistusmerkintä, jota ei voida irrottaa 
(jäljempänä ’yksilöllinen tunniste’).
Unionin ulkopuolella valmistettujen 
tuotteiden osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille.

Or. en

Tarkistus 340
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkaukset merkitään 
yksilöllisellä tunnisteella. Yksilöllisten 
tunnisteiden koskemattomuuden 
varmistamiseksi ne on 
painettava/kiinnitettävä pysyvästi niin, että 
niitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai pakkauksen 
avaaminen peitä näitä merkintöjä tai 
häiritse niiden lukemista. Unionin 
ulkopuolella valmistettujen tuotteiden 

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

osalta tässä artiklassa säädettyjä 
velvoitteita sovelletaan vain niihin 
tuotteisiin, jotka on suunnattu tai saatettu 
unionin markkinoille. Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tupakkatuotteissa 
käytetään veromerkkejä, yksilölliset 
tunnisteet voidaan painaa 
veromerkkeihin.

Or. en

Tarkistus 342
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Useissa maissa käytetään uuden sukupolven huipputeknologisia digitaalisia veromerkkejä. 
Näissä veromerkeissä käytetään näkymätöntä mustetta ja ne sisältävät yksilöllisen salatun 
koodin, jossa on kutakin pakkausta koskevat tiedot. Veromerkkien avulla voidaan tarkistaa, 
ovatko tuotteet aitoja vai väärennettyjä, ja merkkeihin voidaan sisällyttää suuri määrä 
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salattua tietoa, joka ladataan keskitettyyn tietojärjestelmään. Tämän näkymättömään 
musteeseen perustuvan tekniikan etuna on turvallisuus: muste on näkymätöntä ja sitä on 
vaikea väärentää.

Tarkistus 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Yksilöllisten tunnisteiden avulla on 
voitava määrittää

2. Yksilöllisten, turvallisten ja 
jäljentämättömien tunnisteiden avulla on 
voitava määrittää 

Or. pl

Perustelu

Tunnisteen tulisi olla turvallinen ja mahdoton jäljentää, mikä tarkoittaa, että se ei voi 
muodostua numeroista ja kirjaimista ilman lisävarmisteita, koska tällaisia 
turvaominaisuuksia on helppo kopioida.

Tarkistus 344
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuotteen nimi e) tuotteen kuvaus

Or. en

Tarkistus 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) tuotteen nimi e) tuotteen kuvaus

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että käytetty terminologia mukautetaan asiaankuuluvassa WHO:n pöytäkirjassa 
käytetyn terminologian mukaiseksi.

Tarkistus 346
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 347
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti g) tarkoitettu kuljetusreitti, lähetyspäivä, 
määräpaikka, lähtöpiste ja vastaanottaja;

Or. fr

Tarkistus 348
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti g) tarkoitettu kuljetusreitti, kuljetuksen 
päivämäärä, määränpää, lähtöpiste ja 
vastaanottaja

Or. en

Tarkistus 349
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tapauksen mukaan unioniin tuoja Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 350
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tosiasiallinen kuljetusreitti
valmistuslaitoksesta ensimmäiseen 
vähittäismyyntipaikkaan, mukaan luettuna 
kaikki käytetyt varastot

i) kuljetuksen päivämäärä, vastaanottaja, 
lähtöpiste ja määränpää
valmistuslaitoksesta ensimmäiselle 
asiakkaalle, joka ei ole sidossuhteessa 
valmistajaan tai maahantuojaan, mukaan 
luettuna tämän varastot ja kaikki käytetyt 
verottomat varastot

Or. en

Tarkistus 351
Wim van de Camp
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan)
tunnistetiedot

j) ensimmäisen asiakkaan, joka ei ole 
sidossuhteessa valmistajaan tai 
maahantuojaan, ja kaikkien tiedossa 
olevien myöhempien ostajien 
tunnistetiedot

Or. en

Tarkistus 352
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan)
laskutus-, tilausnumero- ja maksutiedot.

k) ensimmäisen asiakkaan, joka ei ole 
sidossuhteessa valmistajaan tai 
maahantuojaan, laskutus-, tilausnumero-
ja maksutiedot.

Or. en

Tarkistus 353
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 354
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki unionin alueella toimivat 
valmistajat ja maahantuojat pitävät kirjaa 
tiedoista, muun muassa tuotteiden 
liikkeistä ja myynnistä ensimmäiselle 
asiakkaalle, joka ei ole sidossuhteessa 
valmistajaan tai maahantuojaan. Tämä 
velvoite voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

Or. en

Tarkistus 355
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvat talouden toimijat –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
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vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, 
samoin kuin niiden myöhemmistä 
liikkeistä ja siitä, koska ne lopullisesti 
poistuvat niiden hallusta. Tämä velvoite 
voidaan täyttää pitämällä kirjaa 
kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

vähittäismyyntipaikkaa – pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset ja 
myyntipäällysteet haltuunsa, samoin kuin 
niiden myöhemmistä liikkeistä ja siitä, 
koska ne lopullisesti poistuvat niiden 
hallusta. Tämä velvoite voidaan täyttää 
pitämällä kirjaa kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

Or. fr

Tarkistus 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet –
käyttöön laitteet, joita tarvitaan ostettujen, 
myytyjen, varastoitujen, kuljetettujen tai 
muutoin käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
maahantuojat, varastot ja kuljetusliikkeet –
käyttöön jäsenvaltioiden vahvistamat 
laitteet, joita tarvitaan ostettujen, myytyjen, 
varastoitujen, kuljetettujen tai muutoin 
käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden tulisi vahvistaa tällaisen laitteen tyyppi.
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Tarkistus 357
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mikään tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuva talouden toimija ei voi muuttaa 
tai poistaa kirjattuja tietoja, mutta tiedot 
syöttänyt talouden toimija ja liiketoimeen 
suoraan osallistuneet muut talouden 
toimijat, kuten tavarantoimittaja tai 
vastaanottaja, voivat kommentoida 
aiemmin syötettyjä tietoja. Kyseisen 
talouden toimijan on lisättävä oikeat tiedot 
ja viittaus aiemmin syötettyihin tietoihin, 
jotka niiden mielestä edellyttävät oikaisua. 
Poikkeustapauksissa ja riittävän näytön 
saatuaan toimivaltaiset viranomaiset 
jäsenvaltiossa, jossa tiedot kirjattiin, tai jos 
tietojen kirjaus tapahtui Euroopan unionin 
ulkopuolella, tuontijäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
luvan aiemmin kirjattujen tietojen 
muuttamiseen tai poistamiseen.

5. Kirjatut tiedot on toimitettava 
tietokantaan ajoissa. Mikään 
tupakkatuotteiden kauppaan osallistuva 
talouden toimija ei voi muuttaa tai poistaa 
tietoja, mutta tiedot syöttänyt talouden 
toimija ja liiketoimeen suoraan 
osallistuneet muut talouden toimijat, kuten 
tavarantoimittaja tai vastaanottaja, voivat 
kommentoida aiemmin syötettyjä tietoja. 
Kyseisen talouden toimijan on lisättävä 
oikeat tiedot ja viittaus aiemmin 
syötettyihin tietoihin, jotka niiden mielestä 
edellyttävät oikaisua. Poikkeustapauksissa 
ja riittävän näytön saatuaan toimivaltaiset 
viranomaiset jäsenvaltiossa, jossa tiedot 
kirjattiin, tai jos tietojen kirjaus tapahtui 
Euroopan unionin ulkopuolella, 
tuontijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat antaa luvan aiemmin 
kirjattujen tietojen muuttamiseen tai 
poistamiseen. Kirjatut tiedot on 
säilytettävä neljän vuoden ajan 
valmistuksesta, ellei jokin jäsenvaltio tai 
komissio pyydä säilytysajan pidentämistä 
meneillään olevan tutkinnan vuoksi.

Or. en

Tarkistus 358
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
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tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltiot tai komissio 
voivat antaa valmistajille tai tuojille 
pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilla viranomaisilla, komissiolla 
sekä riippumattomalla kolmannella 
osapuolella on verkossa pääsy tarvittaviin 
tietoihin pysyvästi. Jäsenvaltioiden tai 
komission on annettava valmistajille tai 
tuojille pääsy tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pääsy tietokantaan annetaan vain, jos se 
on tarpeen laittoman kaupan 
paljastamiseksi tai tutkimiseksi ja jos 
tietokannan tiedot suojataan ja niitä 
käsitellään luottamuksellisina. Tietoja ei 
etenkään saa jakaa minkään henkilön tai 
organisaation kanssa, joka ei osallistu 
tutkintaan tai menettelyn myöhempiin 
vaiheisiin.

Or. en

Tarkistus 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 6. Jäsenvaltioiden on valvottava, että 
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tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden velvollisuus on valvoa valmistajien toimittamia tietoja.

Tarkistus 360
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 

6. Jäsenvaltioiden on tehtävä
tiedontallennussopimuksia riippumattoman 
kolmannen osapuolen kanssa, joka 
huolehtii kyseiseen valmistajaan ja tuojaan 
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kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä. 
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, joka komission on 
nimitettävä. Tupakan valmistajien ja 
maahantuojien on katettava kulut, jotka 
aiheutuvat tarkastajan ja tietokannan 
hallinnointipalvelujen kanssa tehtävistä 
sopimuksista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 

8. Yksilöllisen, turvallisen ja 
jäljentämättömän tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
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lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä. 

Or. pl

Tarkistus 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset
tekijät peitä näitä merkintöjä.

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä mitkään
tekijät peitä näitä merkintöjä. Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tupakkatuotteissa 
käytetään veromerkkejä ja veromerkit 
ovat edellä asetettujen vaatimusten 
mukaisia, ei tarvita muita 
turvaominaisuuksia.

Or. en

Tarkistus 363
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa on vähintään 
1 cm²:n kokoinen näkyvä, väärinkäytöltä 

8. Yksilöllisen tunnisteen lisäksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikkien 
markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksissa väärinkäytöltä 
suojaava turvaominaisuus, joka on 
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suojaava turvaominaisuus, joka on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, eivätkä esimerkiksi 
veromerkit ja hintalaput tai muut 
lainsäädännössä edellytetyt pakolliset 
tekijät peitä näitä merkintöjä.

Or. es

Tarkistus 364
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;
b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 
yhteensopivia koko unionissa, ja
c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Or. nl

Tarkistus 365
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

a) edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen keskeisten tekijöiden (kuten 
keston, uusittavuuden, vaaditun 
asiantuntemuksen, luottamuksellisuuden) 
määrittämiseksi, mukaan luettuna sen 
seuranta ja arviointi;
b) teknisten standardien 
määrittelemiseksi, jotta varmistetaan, että 
yksilöllisessä tunnisteessa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa käytetyt 
järjestelmät ovat toisiinsa täysin 
yhteensopivia koko unionissa, ja
c) turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien ja niiden 
mahdollisen vuorottelun 
määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

Or. es

Tarkistus 366
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

9. Siirretään komissiolle – ottaen 
huomioon nykyiset toimintatavat, 
tekniikat ja kaupalliset käytännöt, 
nopeasti liikkuvien kulutustavaroiden 
paikannusta, jäljittämistä ja todentamista 
koskevat maailmanlaajuiset standardit 
sekä WHO:n puitesopimuksen 
tupakkatuotteiden laittoman kaupan 
torjuntaa koskevan pöytäkirjan 
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asiaankuuluvat vaatimukset – valta antaa 
22 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 

Or. en

Tarkistus 367
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakka on vapautettava 1–8 kohdan 
soveltamisesta viiden vuoden ajaksi 25 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka on vapautettava 1–8 kohdan 
soveltamisesta kymmenen vuoden ajaksi 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

Or. en

Perustelu

WHO:n puitesopimuksen tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuntaa koskevan pöytäkirjan
8 artiklan mukaan muille tupakkatuotteille kuin savukkeille sekä kääretupakalle myönnetään 
kymmenen vuoden siirtymäaika.

Tarkistus 368
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakka on vapautettava 1–8 kohdan 
soveltamisesta viiden vuoden ajaksi 25 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja 
kääretupakka on vapautettava 1–8 kohdan 
soveltamisesta kymmenen vuoden ajaksi 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

Or. it
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Perustelu

Ks. FCTC:n pöytäkirjan 8 artiklan 3 kohta tupakkatuotteiden laittoman kaupan poistamisesta.

Tarkistus 369
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 370
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat kieltää suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattamisen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
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lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different Member States because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

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

Tarkistus 371
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asetettava 
markkinoille asetetuissa savuttomissa 
tupakkatuotteissa esiintyvien myrkyllisten 
tai syöpää aiheuttavien aineiden 
enimmäismäärät. Aineet ja vaadittavat 
raja-arvot esitetään liitteessä II a. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan kielto kaikkien 
savuttomien tupakkatuotteiden laatustandardilla. Sen sijaan, että kiellettäisiin vähiten 
vaaralliset savuttomat tupakkatuotteet, näin poistetaan vaarallisimmat niistä markkinoilta, ja 
siksi tämä on yhdenmukaista sisämarkkinoiden terveystavoitteiden kanssa. Tässä jaksossa 
esitetään tupakkatuotteiden sääntelyä koskevat suositukset, jotka sisältyvät tupakkatuotteiden 
sääntelyä käsittelevän WHO:n tutkimusryhmän tupakkatuotteiden sääntelyn tieteellistä 
perustaa koskevaan raporttiin, WHO Technical Report Series 955 (2010).

Tarkistus 372
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
22 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 1 a kohdassa tarkoitettujen ja 
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liitteessä II a säädettyjen aineiden ja raja-
arvojen mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteellinen kehitys ja 
kansainvälisesti sovitut standardit, 
suhteellisuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteet sekä tavoite kehittää 
sisämarkkinat, joilla on korkea terveyden 
suojelun taso.

Or. en

Perustelu

Komissiolle siirretään valta mukauttaa sääntelykehystä – esimerkiksi sisällyttää kyseisiin 
aineisiin raskasmetalleja ja muita syöpää aiheuttavia aineita, kun se on perusteltua.

Tarkistus 373
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tupakkatuotteiden esillepano 
myyntipisteissä
1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tupakkatuotteiden esillepano 
myyntipisteissä niiden alueella.
2. Tupakkatuotteiden on oltava täysin 
näkymättömissä asiakkailta, paitsi 
tupakkatuotteiden ostamisen tai myynnin, 
varastonmäärityksen, varaston
täydentämisen, henkilöstön koulutuksen 
tai varastotilan kunnossapidon aikana.
3. Edellä 2 kohdassa luetelluista syistä 
tapahtuva tupakkatuotteiden esilläpito saa 
kestää vain kyseisten tehtävien 
suorittamisen edellyttämän ajan. 
4. Tupakkatuotteiden hinnat on esitettävä 
standardoidussa muodossa.

Or. en
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Tarkistus 374
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä valtioiden 
rajat ylittävä tupakkatuotteiden etämyynti
unionissa sijaitseville kuluttajille.

Or. en

Tarkistus 375
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä valtioiden 
rajat ylittävä tupakan etämyynti unionissa 
sijaitseville kuluttajille.
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kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

Or. fr

Tarkistus 376
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä valtioiden 
rajat ylittävä etämyynti niiden alueella 
sijaitseville vähittäismyyntiliikkeille;
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ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

Or. it

Tarkistus 377
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä alueellaan 
sijaitsevilta vähittäismyyntiliikkeiltä
valtioiden rajat ylittävän etämyynnin
harjoittaminen unionissa sijaitseville 
kuluttajille.

Or. cs

Perustelu

Asiantuntijat katsovat, että sen varmistaminen, että alaikäisille myyntiä koskevaa kieltoa 
noudatetaan asianmukaisesti, muodostaa ennaltaehkäisevän toimenpiteen, jolla suojellaan 
lapsia ja alaikäisiä tupakoinnin vaikutuksilta.
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Tarkistus 378
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 
tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

1. Jäsenvaltiot eivät salli valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille.

Or. pl

Perustelu

Verkkomyyntiluvan säilyttäminen teoriassa vaadittavasta ostajan iän tarkistusjärjestelmästä 
huolimatta on ristiriidassa komission asettaman tavoitteen kanssa, ts. tupakkavalmisteiden 
saatavuuden rajoittamisen lasten ja nuorten parissa. Iänvarmistusjärjestelmän petkuttaminen 
saattaa olla haitallista mahdollisille nuorille ostajille.

Tarkistus 379
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 380
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 381
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 382
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 
pysyvä osoite, josta tupakkatuotteita 
toimitetaan;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 383
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 384
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 385
Matteo Salvini
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 386
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päivä, jona tupakkatuotteiden 
toimittaminen valtioiden rajat ylittävään 
etämyyntiin tietoyhteiskunnan palvelujen 
kautta on aloitettu;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 387
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 388
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 389
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 390
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkoitukseen käytettävän 
verkkosivuston osoite sekä kaikki 
verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 391
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
alueellaan tupakkatuotteiden ilmainen 
jakelu tai niiden myynti alennettuun 
hintaan taikka tupakkatuotteiden uuden 
ja sinetöidyn pakkauksen vaihtaminen 
avattuun, minkä tahansa väylän kautta.

Or. it

Perustelu

Käytännöt, kuten savukeaskien ilmainen jakelu tai vaihtaminen 
myynninedistämistarkoituksessa julkisissa paikoissa, on suunnattu nuorille, eikä niitä voida 
sen vuoksi hyväksyä.

Tarkistus 392
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 393
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 394
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 

Poistetaan.
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jäsenvaltiossa.

Or. it

Tarkistus 395
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 
lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa. 

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 396
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava täydellinen 
luettelo kaikista vähittäismyyntiliikkeistä, 
jotka ovat ilmoittautuneet niiden 
rekisteriin direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Vähittäismyyntiliikkeet saavat 
ryhtyä saattamaan tupakkatuotteita 
markkinoille etämyynnillä vasta siitä 

Poistetaan.



AM\935995FI.doc 73/117 PE510.679v02-00

FI

lähtien, kun vähittäismyyntiliikkeen nimi 
on julkaistu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. pl

Tarkistus 397
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 398
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 

Poistetaan.
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direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 399
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 400
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 

Poistetaan.
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direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Or. cs

Tarkistus 401
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos se on tarpeen noudattamisen 
varmistamiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan helpottamiseksi, määränpäänä 
olevat jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vähittäismyyntiliike nimeää luonnollisen 
henkilön, joka vastaa sen 
varmentamisesta, että kuluttajalle 
lähetetyt tupakkatuotteet ovat tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten mukaisia 
määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 402
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 

Poistetaan.
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Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 403
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 404
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 

Poistetaan.



AM\935995FI.doc 77/117 PE510.679v02-00

FI

määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Or. it

Tarkistus 405
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 
kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 406
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Etämyyntiä harjoittavilla 
vähittäismyyntiliikkeillä on oltava 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan myyntihetkellä, että ostava 

Poistetaan.
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kuluttaja täyttää vähimmäisikää koskevan 
vaatimuksen, josta säädetään 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Vähittäismyyjän tai nimetyn luonnollisen 
henkilön on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille iänvarmistusjärjestelmän 
yksityiskohdista ja toiminnasta.

Or. pl

Tarkistus 407
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 408
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 

Poistetaan.
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mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Or. fr

Tarkistus 409
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 410
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 411
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuluttajan henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti, eikä niitä saa paljastaa 
tupakkatuotteiden valmistajalle tai 
samaan yritysryhmään kuuluville 
yrityksille taikka muille kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja ei saa käyttää 
tai siirtää muuta tarkoitusta kuin 
varsinaista ostotapahtumaa varten. Sama 
koskee myös tapausta, jossa 
vähittäismyyntiliike on osa 
tupakkatuotteiden valmistajaa.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 412
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Uusista tupakkatuoteryhmistä ja uusista 
mahdollisista vähemmän haitallisista 
tupakkatuoteryhmistä ilmoittaminen

Or. pt

Tarkistus 413
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen sekä vähemmän 
vaarallisten tupakkatuotteiden 
markkinointia koskeva ennakkolupa

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 2 artiklan 1 kohdan 36 a alakohtaan esitettyyn tarkistukseen. Kun 
viranomaiset ovat tarkistaneet tieteellisesti, että tietyt uudet tupakkatuoteryhmät aiheuttavat 
muita vähemmän haittoja, olisi säädettävä tehokkaista säännöistä, jossa otettaisiin huomioon 
asianmukaisen kuluttajavalistuksen mahdollisuus. Muutoin estettäisiin investoinnit kyseisten 
tuotteiden tutkimukseen, kehitykseen, innovointiin, tuotantoon ja markkinointiin, kun näillä
tuotteilla pyritään tarjoamaan perinteisille tupakkatuotteiden kuluttajille vähemmän 
vahingoittava vaihtoehto.

Tarkistus 414
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille ja joissa voisi 
riippumattoman ja todennettavissa olevan 
tieteellisen näytön perusteella olla 
huomattavasti vähemmän haitallisia 
vaikutuksia kuin perinteisissä 
tupakkatuotteissa. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 415
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä, joita ne aikovat 
saattaa kyseisten jäsenvaltioiden 
markkinoille ja joista ne aikovat esittää 
vankkaan tieteelliseen näyttöön 
perustuvia väitteitä, että niiden haitat tai 
riskit ovat pienempiä kuin tavanomaisilla 
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yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

tupakkatuoteryhmillä. Tämä ilmoitus on 
toimitettava sähköisessä muodossa kuusi 
kuukautta ennen aiottua markkinoille 
saattamista, ja siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä 
tuotteesta sekä tiedot ainesosista ja 
päästöistä 5 artiklan mukaisesti. Uudesta 
tupakkatuoteryhmästä ilmoittavien 
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat:

Or. pt

Tarkistus 416
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset 
tuotteen toksisuudesta, riippuvuutta 
aiheuttavista ominaisuuksista ja 
houkuttelevuudesta, erityisesti sen 
ainesosien ja päästöjen osalta;

a) saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset 
tuotteen toksisuudesta, vaikutuksesta 
passiiviseen tupakointiin, riippuvuutta 
aiheuttavista ominaisuuksista ja 
houkuttelevuudesta, erityisesti sen 
ainesosien ja päästöjen osalta;

Or. cs

Tarkistus 417
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
tupakkatuotteiden valmistajia ja tuojia 
toimittamaan 1 kohdan a–c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot toimivaltaisille virastoille 
sen jälkeen, kun riippumattomat 
tieteelliset laitokset ovat tarkastaneet 
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sisällön ja päätelmät.

Or. cs

Tarkistus 418
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–c 
alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–c 
alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja 
vähemmän vaarallisten tupakkatuotteiden 
saattamiseksi markkinoille.
Jäsenvaltioilla on oikeus vahvistaa 
erityisiä sääntöjä, jotka koskevat 
kuluttajaviestintää, pakkauksia ja 
pakkausmerkintöjä, ainesosia ja päästöjä 
sekä tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin 
mittaustapoja vähemmän vaarallisten 
tupakkatuotteiden osalta. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle näistä 
säännöistä.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 2 artiklan 1 kohdan 36 a alakohtaan esitettyyn tarkistukseen. Kun 
viranomaiset ovat tarkistaneet tieteellisesti, että tietyt uudet tupakkatuoteryhmät aiheuttavat 
muita vähemmän haittoja, olisi säädettävä tehokkaista säännöistä, jossa otettaisiin huomioon 
asianmukaisen kuluttajavalistuksen mahdollisuus. Muutoin estettäisiin investoinnit kyseisten 
tuotteiden tutkimukseen, kehitykseen, innovointiin, tuotantoon ja markkinointiin, kun näillä 
tuotteilla pyritään tarjoamaan perinteisille tupakkatuotteiden kuluttajille vähemmän 
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vahingoittava vaihtoehto.

Tarkistus 419
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Uusien markkinoille saatettavien 
tupakkatuoteryhmien on täytettävä tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset. 
Sovellettavat säännökset riippuvat siitä, 
kuuluvatko tuotteet 2 artiklan 29 kohdassa 
esitettyyn savuttomien tupakkatuotteiden 
määritelmään vai 2 artiklan 33 kohdassa 
esitettyyn poltettavaksi tarkoitetun tupakan 
määritelmään.

3. Uusien markkinoille saatettavien 
tupakkatuoteryhmien ja vähemmän 
vaarallisten tupakkatuotteiden on 
täytettävä tässä direktiivissä säädetyt 
vaatimukset. Vähemmän vaarallisiin 
tupakkatuotteisiin voidaan soveltaa 
jäsenvaltioiden sallimia poikkeuksia 
2 kohdan nojalla. Sovellettavat säännökset 
riippuvat siitä, kuuluvatko tuotteet 2 
artiklan 29 kohdassa esitettyyn 
savuttomien tupakkatuotteiden 
määritelmään vai 2 artiklan 33 kohdassa 
esitettyyn poltettavaksi tarkoitetun tupakan 
määritelmään.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 2 artiklan 1 kohdan 36 a alakohtaan esitettyyn tarkistukseen. Kun 
viranomaiset ovat tarkistaneet tieteellisesti, että tietyt uudet tupakkatuoteryhmät aiheuttavat 
muita vähemmän haittoja, olisi säädettävä tehokkaista säännöistä, jossa otettaisiin huomioon
asianmukaisen kuluttajavalistuksen mahdollisuus. Muutoin estettäisiin investoinnit kyseisten 
tuotteiden tutkimukseen, kehitykseen, innovointiin, tuotantoon ja markkinointiin, kun näillä 
tuotteilla pyritään tarjoamaan perinteisille tupakkatuotteiden kuluttajille vähemmän 
vahingoittavia vaihtoehtoja.

Tarkistus 420
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission on riippumattoman, 
luotettavan ja todennettavissa olevan 
tieteellisen ja teknisen näytön perusteella 
kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja 
22 artiklan mukaisesti annettava 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
säännöt koskien perinteisiin 
tupakkatuotteisiin verrattuna 
mahdollisesti huomattavasti vähemmän 
haitallisia vaikutuksia sisältävien uusien 
tupakkatuotteiden arviointia, pakkausta, 
pakkausmerkintöjä, sisältöä, markkinoille 
saattamista, kuluttajaviestintää sekä 
esittelyä ja myyntiä. 

Or. fr

Tarkistus 421
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
voidaan saattaa markkinoille vain, jos ne 
on hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti:

1. Nikotiinia sisältäviä tuotteita, jotka on 
tarkoitettu ihmisen sairauden hoitoon tai 
ehkäisyyn ja esitetty sellaisina muulla 
tavalla kuin jäljempänä 3 kohdassa 
mainitulla tekstillä, voidaan saattaa 
markkinoille vain, jos ne on hyväksytty 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella tehdään lääkemyyntiluvasta pakollinen terveysväitteitä esitettäessä 
käyttäen tiukasti lääkedirektiivin määritelmää: ”tarkoitettu ihmisen sairauden hoitoon tai 
ehkäisyyn” on lainaus lääkedirektiivin 2001/83/EY I osaston 1 artiklan 2 kohdan a 
alakohdasta.
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Tarkistus 422
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
voidaan saattaa markkinoille vain, jos ne 
on hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti:

1. Lääketieteellisiin tarkoituksiin ihmisten 
käyttöön tarkoitettuja nikotiinia sisältäviä 
tuotteita voidaan saattaa markkinoille vain, 
jos ne on hyväksytty 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska on muita kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin tarkoitettuja nikotiinia sisältäviä tuotteita, 
jotka on tarkoitettu tupakoinnin vaihtoehdoiksi, olisi epäasianmukaista ja suhteetonta 
soveltaa lääkkeitä koskevaa sääntelyä kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin. 

Tarkistus 423
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
voidaan saattaa markkinoille vain, jos ne 
on hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti:

1. Nikotiinia sisältäviä tuotteita voidaan 
saattaa markkinoille vain, jos ne on 
hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 424
Christian Engström

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

1 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta direktiivin 
2001783/EY mukaisesti hyväksyttyihin 
nikotiinia sisältäviin tuotteisiin. 

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että direktiivin säännöksiä ei sovelleta lääkkeinä säänneltyihin nikotiinia 
sisältäviin tuotteisiin.

Tarkistus 425
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Nikotiinia sisältäviä tuotteita, joihin 
ei voida soveltaa 1 kohtaa, voidaan 
asettaa markkinoille, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisia.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että tupakkatuotedirektiiviä sovelletaan kaikkiin muihin nikotiinia sisältäviin 
tuotteisiin, ja rajoitetaan lääkkeitä koskevan sääntelyn soveltaminen niihin myyjiin, jotka 
esittävät lääkkeiden sääntelyssä käytettävän määritelmän mukaisia terveysväitteitä. Näin 
suljetaan pois jäsenvaltiot, jotka luokittelevat nikotiinia sisältävät tuotteet lääkkeiksi 
direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla (fysiologisiin muutoksiin 
perustuva ”toiminnallinen” määritelmä). Tuomioistuimet eri puolilla Eurooppaa ovat 
toistuvasti torjuneet tämän lähestymistavan, ja on selvää, ettei sitä voida soveltaa 
yleisimpään nikotiinituotteeseen eli savukkeisiin.

Tarkistus 426
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nikotiinia sisältävät tuotteet ovat unionin 
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta 
koskevan sekä muun asiaankuuluvan 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava olemassa olevaa kuluttaja- ja turvallisuuslainsäädäntöä 
nikotiinia sisältäviin tuotteisiin.

Tarkistus 427
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Viimeistään 12 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta kunkin 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kertomus toimenpiteistä, jotka se on 
toteuttanut liitteessä II b esitetyn 
lainsäädännön täytäntöön panemiseksi ja 
sen noudattamisen valvomiseksi nikotiinia 
sisältävien tuotteiden osalta, sekä näiden 
toimenpiteiden tehokkuudesta.

Or. en

Perustelu

Raportointivelvoite merkitsee järjestelmällisemmän lähestymistavan omaksumista, ja sen 
avulla hankitaan tietoja komission tulevaisuudessa tekemää uudelleentarkastelua varten.

Tarkistus 428
Olle Schmidt



PE510.679v02-00 90/117 AM\935995FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Nikotiinia sisältäviä tuotteita, joihin 
ei voida soveltaa 1 kohtaa, voidaan 
asettaa markkinoille, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisia.

Or. en

Perustelu

Koska on muita kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin tarkoitettuja nikotiinia sisältäviä tuotteita, 
jotka on tarkoitettu tupakoinnin vaihtoehdoiksi, olisi epäasianmukaista ja suhteetonta 
soveltaa lääkkeitä koskevaa sääntelyä kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin. Näitä tuotteita 
olisi säänneltävä tupakkatuotteina, rajoitukset ja markkinoille saattamista edeltävä 
hyväksyntä mukaan luettuna.

Tarkistus 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Jäsenvaltiot kieltävät nikotiinia 
sisältävien tuotteiden käytön julkisilla 
paikoilla.

Or. pl

Tarkistus 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 g. Jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
nikotiinia sisältävien tuotteiden 
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saatavuutta koskevan vähimmäisiän.

Or. pl

Perustelu

Direktiivin tavoitteen mukaisesti on otettava käyttöön tupakkaa ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden ostoon vaadittava vähimmäisikä.

Tarkistus 431
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotteet, joissa on nikotiinia yli 2 
mg/yksikkö, tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kynnysarvot eivät ole järkeviä, koska edellä ja jäljempänä mainittuja tuotteita on yhä 
säänneltävä asianmukaisesti – se, sovelletaanko lääkkeitä koskevaa sääntelyä vai 
kuluttajalainsäädäntöä riippuu siitä, esitetäänkö niiden yhteydessä terveysväittämä, eikä 
mielivaltaisesta kynnysarvosta.

Tarkistus 432
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotteet, joissa on nikotiinia yli 2 
mg/yksikkö, tai

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 433
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteet, joiden nikotiinipitoisuus on yli 
4 mg/ml, tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 434
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteet, joiden nikotiinipitoisuus on yli 
4 mg/ml, tai

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 435
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuotteet, joiden käytön seurauksena 
nikotiinin keskimääräinen 
enimmäishuippupitoisuus plasmassa on 
yli 4 ng/ml.

Poistetaan.

Or. en



AM\935995FI.doc 93/117 PE510.679v02-00

FI

Tarkistus 436
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuotteet, joiden käytön seurauksena 
nikotiinin keskimääräinen 
enimmäishuippupitoisuus plasmassa on 
yli 4 ng/ml.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 437
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
nikotiinimäärien päivittämiseksi ottaen 
huomioon tieteen kehitys ja nikotiinia 
sisältäville tuotteille direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti myönnetyt 
myyntiluvat.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 438
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
nikotiinimäärien päivittämiseksi ottaen 
huomioon tieteen kehitys ja nikotiinia 
sisältäville tuotteille direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti myönnetyt 
myyntiluvat.

Or. fr

Tarkistus 439
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
nikotiinimäärien päivittämiseksi ottaen 
huomioon tieteen kehitys ja nikotiinia 
sisältäville tuotteille direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti myönnetyt 
myyntiluvat.

2. Komission on 1 päivään huhtikuuta 
2017 mennessä suoritettava tutkimus 
nikotiinia sisältävistä tuotteista ja 
kuultava sen yhteydessä asiaankuuluvia 
sidosryhmiä ja jäsenvaltioita. 
Tutkimuksessa selvitetään, tarvitaanko 
nikotiinia sisältäviä tuotteita koskevaa 
erityislainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Nikotiinia sisältävillä tuotteilla on valtavat potentiaaliset markkinat, ja ne ovat 
kansanterveyden kannalta erittäin tärkeitä savukkeiden vaihtoehtona. On tärkeää, että 
sääntely suunnitellaan huolellisesti ja että se on oikeudellisesti vakaalla pohjalla – se ei saa 
muodostaa liiallista rasitetta eikä olla liian yleisluontoista, jotta se kattaa tuotteiden 
aiheuttamat mahdolliset riskit.

Tarkistus 440
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kussakin 1 kohdassa asetetut rajat 
alittavien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Poistetaan.

Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi 
vaarantaa terveytesi.

Or. fr

Tarkistus 441
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kussakin 1 kohdassa asetetut rajat 
alittavien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Sen estämättä, mitä 5, 6 ja 12 artiklassa 
säädetään, kussakin 1 kohdassa asetetut 
rajat alittavien nikotiinia sisältävien 
tuotteiden vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Or. en

Tarkistus 442
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Kussakin 1 kohdassa asetetut rajat 
alittavien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:

Rajoittamatta tämän direktiivin 5, 6 ja 
12 artiklaa, kussakin 1 kohdassa asetetut 
rajat alittavien nikotiinia sisältävien 
tuotteiden vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
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oltava seuraava terveysvaroitus:

Or. el

Perustelu

Olisi oltava käytössä vastaavanlainen kuluttajansuojatoimi, ja 6 ja 12 artiklan säännöksiä 
olisi sovellettava nikotiinia sisältäviin tuotteisiin, koska: ne aiheuttavat riippuvuutta, niitä on 
makeutettu voimakkailla aromaattisilla aineilla, niitä myydään laajasti Internetissä ja 
perinteisillä markkinoilla. Edellä mainituista syistä on hyvin todennäköistä, että nuoria 
houkutellaan käyttämään riippuvuutta aiheuttavia aineita.

Tarkistus 443
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi
vaarantaa terveytesi.

Tämä tuote sisältää nikotiinia ja vaarantaa 
terveytesi.

Or. el

Tarkistus 444
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi
vaarantaa terveytesi.

Tämä tuote sisältää nikotiinia ja vaarantaa 
terveytesi.

Or. en

Tarkistus 445
Nora Berra
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 446
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 447
Nora Berra
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 448
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 449
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa Poistetaan.



AM\935995FI.doc 99/117 PE510.679v02-00

FI

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

Or. fr

Tarkistus 450
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 451
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tuote voi vaarantaa terveytesi. Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Or. el

Perustelu

Poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet on sisällytettävä tupakkatuotteisiin, ja niihin on 
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sovellettava samoja säännöksiä kuin tupakkatuotteisiin.

Tarkistus 452
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tuote voi vaarantaa terveytesi. Tämä tupakkatuote voi vaarantaa terveytesi 
ja aiheuttaa riippuvuutta.

Or. en

Tarkistus 453
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 454
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 455
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 456
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 457
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\935995FI.doc 103/117 PE510.679v02-00

FI

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

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

Or. it

Tarkistus 458
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 459
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. es

Tarkistus 460
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 461
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 462
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 
kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 

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

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

Or. it

Tarkistus 463
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 464
Franz Obermayr

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 465
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 466
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 3a kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan ja 4 artiklan 4 a 
kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 
3 kohdan, 6 artiklan 9 kohdan, 6 
artiklan10 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 
9 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 5 kohdan, 
11 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 
18 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 
5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
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ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. it

Tarkistus 467
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 468
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 469
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tieteen ja tekniikan asiantuntijat avustavat 
komissiota, jotta se saisi kaikki 
kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot.

Jäsenvaltioiden tieteen ja tekniikan 
asiantuntijat avustavat komissiota, jotta se 
saisi kaikki kertomuksen laatimiseen 
tarvittavat tiedot.

Or. el
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Tarkistus 470
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön perussopimuksen 
mukaisesti tupakkatuotteiden valmistusta, 
maahantuontia ja kulutusta koskevia 
tiukempia sääntöjä, joita ne pitävät 
tarpeellisina kansanterveyden
suojelemiseksi, edellyttäen, että tällaiset 
säännöt eivät kuulu tämän direktiivin 
säännösten soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 471
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 472
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 473
Adam Bielan
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla enemmän aikaa mukauttaa uusia säännöksiä.

Tarkistus 474
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tupakkatuotteet; a) savukkeet ja käsinkäärityt savukkeet;

Or. en

Tarkistus 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tupakkatuotteet; a) savukkeet ja kääretupakka;

Or. de

Tarkistus 476
Christian Engström
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) nikotiinia sisältävät tuotteet;

Or. en

Tarkistus 477
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten 
muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden ja käsinkäärittyjen 
savukkeiden, jotka eivät ole tämän 
direktiivin mukaisia, saattamisen 
markkinoille [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 42 
months] asti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 18 kappaleen mukaan olisi säädettävä riittävän 
pitkistä siirtymäkausista, jotta tuotantoa voitaisiin tarpeellisella tavalla mukauttaa ja jotta 
erityisesti muiden tuotteiden kuin savukkeiden varastot voitaisiin käyttää loppuun.

Tarkistus 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2001/37/EY johdanto-osan 18 kappaleen mukaan olisi säädettävä riittävän 
pitkistä siirtymäkausista, jotta tuotantoa voitaisiin tarpeellisella tavalla mukauttaa ja jotta 
erityisesti muiden tuotteiden kuin savukkeiden varastot voitaisiin käyttää loppuun. 
Jäsenvaltioille on annettava enemmän aikaa mukautumiseen, koska direktiivi vaikuttaa 
eräisiin jäsenvaltioihin ja yrityksiin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
viljelijöihin, muita voimakkaammin.

Tarkistus 479
Patricia van der Kammen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi ei tule voimaan.

Or. nl

Tarkistus 480
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a
Toksiinin suurin sallittu pitoisuus 
savuttomissa tupakkatuotteissa kuivatun 
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tupakan painoyksikköä kohti:
NNN (N-nitrosonornikotiini) ja NNK 
(4-(metyylinitrosamino)-1-(3-pyridyyli)-1-
butanoni): 2,0 mg/kg
B(a)P: (Bentso[a]pyreeni: 5,0 µg/kg

Or. en

Perustelu

Tässä jaksossa esitetään toksisuutta koskevat suositukset, jotka sisältyvät tupakkatuotteiden 
sääntelyä käsittelevän WHO:n tutkimusryhmän tupakkatuotteiden sääntelyn tieteellistä 
perustaa koskevaan raporttiin, WHO Technical Report Series 955 (2010).

Tarkistus 481
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Liite II b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II b
Nikotiinia sisältäviin tuotteisiin 
sovellettava EU:n lainsäädäntö:
Yleinen turvallisuus:
Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu
direktiivi 2001/95/EY, erityisesti RAPEX-
järjestelmän osalta – vaarallisia tuotteita 
koskevat ilmoitukset ja hälytykset
Pakkaukset ja merkinnät:
Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 
67/548/ETY
Vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 
99/45/ETY
Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja 
pakkaaminen – tätä koskevaa asetusta 
(EY) N:o 1272/2008 sovelletaan vuodesta 
2015 alkaen.
Kemikaaliturvallisuus:
Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
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lupamenettelyjä ja rajoittamista (REACH) 
koskeva asetus (EY) N:o 1907/2006 
Sähköturvallisuus:
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
Sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskeva direktiivi 2004/108/EY
Haitallisten aineiden käytön rajoittamista 
koskeva direktiivi 2011/65/EU (soveltuvin 
osin)
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi 
2012/19/EU
Akkuja koskeva direktiivi 2006/66/EY
Painot ja mittayksiköt:
Tiettyjen tuotteiden pakkaaminen 
valmispakkauksiin painon tai tilavuuden 
mukaan – direktiivi 76/211/ETY
Valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten 
nimellismääristä annettu direktiivi 
2007/45/EY
Kaupalliset käytännöt:
Etämyyntiä koskeva direktiivi 97/7/EY
Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä 
2000/31/EY
Direktiivi harhaanjohtavasta ja 
vertailevasta mainonnasta 2006/114/EY
Sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskeva direktiivi 2005/29/EY

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava olemassa olevaa kuluttaja- ja turvallisuuslainsäädäntöä 
nikotiinia sisältäviin tuotteisiin. Raportointivelvoite merkitsee järjestelmällisemmän 
lähestymistavan omaksumista, ja sen avulla hankitaan tietoja uudelleentarkastelua varten, 
joka komission on tehtävä huhtikuuhun 2017 mennessä.


