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LYHYET PERUSTELUT

Tupakkatuotedirektiivi (2001/37/EY) hyväksyttiin vuonna 2001 tarkoituksena säännellä 
savukkeita ja muita tupakkatuotteita ja edistää tupakoitsijoiden määrän vähentämistä 
Euroopan unionissa. Keskeiset säädöksen alaan kuuluvat osa-alueet ovat terveysvaroitukset, 
tupakkatuotteiden valmistusaineisiin ja kuvauksiin liittyvät toimenpiteet sekä savukkeiden 
sisältämien tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäismäärät. Tieteen ja markkinoiden 
kehitys direktiivin hyväksymistä seuranneena viimeisenä kymmenenä vuonna edellyttävät 
kuitenkin direktiivin päivittämistä. Lisäksi kun otetaan huomioon erot direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisessä eri jäsenvaltioissa, direktiivin päivittäminen on tärkeää, jotta 
voidaan taata sisämarkkinoiden toimivuus. 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen ja tukee sen yleisiä 
tavoitteita, kuten pakkauksia ja pakkausmerkintöjä sekä muun muassa valmistusaineita 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä 
tupakkatuotteiden sisämarkkinoiden toiminnan helpottamiseksi, ja korkeatasoisen terveyden 
suojelun asettamista keskiöön.

Valmistelija kannattaa näin ollen pakkauksien yhdenmukaistamista sisämarkkinoilla. Tällä 
hetkellä jäsenvaltiot eivät nimittäin pysty tehokkaasti mukauttamaan lainsäädäntöään uusiin 
kehityssuuntiin. Tämän vuoksi uuteen direktiiviin pitäisi sisällyttää määräyksiä nykyiseen 
direktiiviin verrattuna kooltaan suuremmista terveysvaroituksista.

Vaikka valmistelija tukee vahvasti yhtä komission ehdotuksen tavoitteista, joka on terveyden 
suojelun varmistaminen, hän ehdottaa joitain sisämarkkinoiden toimintaa parantavia 
tarkistuksia. Valmistelija tuo esille käsitteen ”välttämätön lisäaine” ja selkeyttää säännöksiä, 
jotka koskevat näiden lisäaineiden käyttöä, silloin kun ne ovat valmistusprosessille 
välttämättömiä. Ilman tätä selvennystä eurooppalaiset tuottajat eivät välttämättä voi ollenkaan 
valmistaa tupakkatuotteita, koska komissio aikoo kieltää kaikki lisäaineet, joissa on 
tunnusomainen maku, vaikka näitä lisäaineita tarvittaisiin valmistusprosessissa. Lisäksi 
valmistelija on sitä mieltä, että tiettyjen tupakkatuotteiden valmistusaineita koskevasta 
sääntelystä ei pitäisi myöntää poikkeuksia. Jotta voidaan taata kaikkien tupakkatuotteiden 
yhdenmukainen kohtelu ja välttää markkinoiden pirstoutuminen, tiettyjä tupakkatuotteita ei 
pitäisi suosia muiden kustannuksella.

Ei ole olemassa vakuuttavia todisteita siitä, että savukkeen halkaisijalla yksinään, huolimatta 
tietynpaksuisten savukkeiden erityisestä mainonnasta, olisi ratkaisevaa merkitystä 
tupakoinnin aloittamiselle nuorena. Valmistelija ehdottaa tämän vuoksi, että savukkeiden 
vähimmäiskokoa ei tulisi säännellä. Valmistelijan mukaan kuluttajilla tulisi olla mahdollisuus 
tehdä valistuneempia valintoja. Näin ollen savukkeen koosta huolimatta tuotepakkausten tulisi 
olla yhtenäisiä ja sisältää varoitustekstejä ja -kuvia, joissa kerrotaan kaikista 
tupakkatuotteiden käytön kielteisistä vaikutuksista terveyteen. Valmistelija on sitä mieltä, että 
rajoitteiden asettaminen savukkeiden halkaisijalle ei ole tarkoituksenmukaista ja että 
tavoitteena oleva harhaanjohtavien mielikuvien välttäminen saavutetaan paremmin, jos 
pakkauksiin merkitään asianmukaista tietoa sekä varoituskuvia ja -tekstiä. 

Koska 70 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa tupakanpolton alle 18-vuotiaana, ehdotuksessa 
keskitytään rajoittamaan sitä, että lapset ja nuoret aikuiset saavat käsiinsä tupakkatuotteita.  
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Valmistelija on sitä mieltä, että rajatylittävä tupakkatuotteiden etämyynti tulisi kieltää, sillä 
mahdollisen ostajan ikää on tällöin mahdotonta tarkistaa varmasti. Näin ollen jatkuvana 
vaarana on se, että alaikäiset ostavat tupakkatuotteita. 

Nikotiinia sisältävät tuotteet, kuten sähkötupakka, sisältävät myrkyllisiä kemikaaleja ja 
tupakalle ominaisia ainesosia, joiden epäillään olevan vaarallisia kuluttajille. Lisäksi alan 
tutkimukset osoittavat, että sähkötupakan patruunat, jotka pakkausselosteiden mukaan ovat 
nikotiinittomia, saattavat usein todellisuudessa sisältää pieniä määriä nikotiinia. Tämän 
vuoksi kaikkia nikotiinia sisältäviä tuotteita tulisi valvoa. Muutoin tuotteet, joiden 
nikotiinimäärä jää juuri ja juuri sallitun enimmäismäärän alapuolelle, voivat päästä 
markkinoille ilman valvontaa. Kuten aiemmin on todettu, nikotiinin määrä ei yksinään ole 
ratkaiseva vaan kaikki ainesosat yhdessä.  Kuluttajat sanovat myös käyttävänsä 
sähkötupakkaa lähinnä päästäkseen eroon tupakoinnista, mikä viittaa siihen, että 
sähkötupakkaa pidetään lääkevalmisteena. Valmistelija ehdottaa näin ollen, että kaikki 
nikotiinia sisältävät tuotteet asetetaan ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä tehdyn direktiivin (2001/83/EY) mukaisen valvonnan alaisiksi.

Koska direktiivi vaikuttaa joihinkin markkina-alueisiin enemmän kuin toisiin, valmistelija on 
sitä mieltä, että on tarpeellista asettaa pidempi siirtymäaika tupakkatuotteille, nikotiinia 
sisältäville tuotteille ja poltettavaksi tarkoitetuille kasviperäisille tuotteille.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuuden vahvistaminen on erittäin tärkeää, mutta niiden ainoa tarkoitus ei ole 
antaa kattavaa tietoa jäsenvaltioille ja komissiolle eikä niiden pitäisi aiheuttaa tarpeettomia 
rasitteita yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kaikille jäsenvaltioille yhteinen sähköinen ilmoitusjärjestelmä helpottaa 
ilmoitusvelvollisuuksia. Tämän pitäisi tuoda etuja pk-yrityksille.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 6 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden kannalta tiettyjä tupakkatuotteita ei pitäisi suosia toisten kustannuksella.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 12 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.
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Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti 
helpottaa tupakkatuotteiden saantia nuorten 
parissa ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Näin ollen tupakan valtioiden 
rajat ylittävä etämyynti olisi kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY42 annetaan oikeudelliset 
puitteet lääkkeiden, mukaan luettuna 
nikotiinia sisältävien tuotteiden, laadun, 
turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita. 
Hyväksynnässä otetaan huomioon kyseisen 
tuotteen nikotiinipitoisuus. Soveltamalla 
kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin, 
joiden nikotiinipitoisuus on vähintään 
direktiivin 2001/83/EY nojalla aiemmin 
hyväksytyn nikotiinia sisältävän tuotteen 
pitoisuuden verran, samoja oikeudellisia 
puitteita selkeytetään oikeudellista 
tilannetta, poistetaan kansallisten 
säännösten väliset erot, varmistetaan 
kaikkien tupakoinnin lopettamista varten 
tarkoitettujen nikotiinia sisältävien 
tuotteiden yhdenvertainen kohtelu ja 
kannustetaan tupakoinnin lopettamista 
koskevaa tutkimusta ja innovointia. Tällä 
ei kuitenkaan rajoiteta direktiivin 
2001/83/EY soveltamista muihin tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluviin 
tuotteisiin, jos direktiivissä 2001/83/EY 
asetetut edellytykset täyttyvät.

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY42 annetaan oikeudelliset 
puitteet lääkkeiden, mukaan luettuna 
nikotiinia sisältävien tuotteiden, laadun, 
turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita. 
Hyväksynnässä otetaan huomioon kyseisen 
tuotteen nikotiinipitoisuus. Soveltamalla 
kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin 
samoja oikeudellisia puitteita selkeytetään 
oikeudellista tilannetta, poistetaan 
kansallisten säännösten väliset erot, 
varmistetaan kaikkien tupakoinnin 
lopettamista varten tarkoitettujen nikotiinia 
sisältävien tuotteiden yhdenvertainen 
kohtelu ja kannustetaan tupakoinnin 
lopettamista koskevaa tutkimusta ja 
innovointia Tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
direktiivin 2001/83/EY soveltamista 
muihin tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluviin tuotteisiin, jos direktiivissä 
2001/83/EY asetetut edellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen kyseiseen aiheeseen liittyvää 18 artiklaa koskevan tarkistuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen kyseiseen aiheeseen liittyvää 18 artiklaa koskevan tarkistuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen kyseiseen aiheeseen liittyvää 18 artiklaa koskevan tarkistuksen 
mukaisesti.



PA\931507FI.doc 11/32 PE508.048v01-00

FI

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen kyseiseen aiheeseen liittyvää 3 artiklaa koskevan tarkistuksen 
mukaisesti.
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Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä etämyynti;

d) kielto harjoittaa tupakkatuotteiden 
valtioiden rajat ylittävää etämyyntiä;

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’välttämättömällä lisäaineella’ 
ainesosaa, joka on ehdottoman 
tarpeellinen tupakkatuotteiden 
valmistusprosessille;

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 6 artiklan selventämiseksi on tarpeen määritellä ”välttämätön lisäaine”.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden 
toimittamista jakelua, kulutusta tai 
käyttöä varten unionissa, maksusta tai 
ilman maksua, mukaan luettuna 
etämyynnin kautta;

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 1 kohdassa asetetaan jäsenvaltioissa markkinoille saatettavien tai valmistettavien 
savukkeiden ainesosille enimmäismäärät, mikä vaikuttaa suoraan ehdotetun direktiivin 
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soveltamisalaan. Näin ollen enimmäismäärät ovat kyseisessä säädöksessä keskeisessä 
asemassa ja niiden muuttamisen pitäisi kuulua tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisten 
lisäaineiden käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa, vaikka lisäaineiden käytön 
tuloksena syntyisi tuote, jossa on 
tunnusomainen maku.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa direktiivissä tulisi sallia kaikkien tupakkatuotteiden valmistukselle 
välttämättömien lisäaineiden käyttö, ja tämä olisi esitettävä tekstissä selkeästi.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uusia sääntöjä pitäisi luoda ja ottaa käyttöön delegoitujen säädösten eikä 
täytäntöönpanosäädösten avulla. Täytäntöönpanosäädöksiä voitaisiin käyttää, kun pyritään 
panemaan täytäntöön jo hyväksyttyjä sääntöjä.
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Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa direktiivissä tulisi sallia kaikkien tupakkatuotteiden valmistukselle 
välttämättömien lisäaineiden käyttö, ja tämä olisi esitettävä tekstissä selkeästi.

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan taata kaikkien tupakkatuotteiden yhdenmukainen kohtelu ja välttää 
markkinoiden pirstoutuminen, tiettyjen tupakkatuotteiden vapauttaminen kiellosta tulisi 
poistaa.

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska viittaus graafiseen koskemattomuuteen ja näkyvyyteen sisältyy jo johdanto-osan 
23 kappaleeseen, tätä tavoitetta ei ole tarpeen toistaa artiklassa.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Jo 8 artiklan 3 kohdassa määrätään, että yleisvaroitus ja tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin ja että tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, joka 
tulee näkyviin, kun kääretupakan vähittäismyyntipakkaus avataan. Terveysvaroitusten muoto 
määritellään myös 9 artiklassa. Tämän vuoksi ei ole asianmukaista jättää terveysvaroitusten 
sijaintia ja muotoa delegoiduilla säädöksillä määriteltäviksi. 

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska nämä näkökohdat eritellään jo 9 artiklan 3 kohdassa, tämä säännös on toistoa.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun kuvakirjaston hyväksymiseksi 
ja mukauttamiseksi ottaen huomioon 
tieteen ja markkinoiden kehitys;

b) tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun kuvakirjaston hyväksymiseksi 
… * mennessä ja mukauttamiseksi tieteen 
ja markkinoiden kehitykseen, mikäli se on 
myöhemmin tarpeen;

__________________
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kuusi kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä asettaa määräaika sille, että komissio hyväksyy kuvakirjaston, jotta voidaan 
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taata 9 artiklan asianmukainen soveltaminen.

Tarkistus 24
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 ja vuorottelun
määrittelemiseksi;

Or. en

Perustelu

Jo 9 artiklan 1 kohdassa määrätään, että yhdistetyt terveysvaroitukset on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen myyntipäällyksen yläkulmaan. Lisäksi mittasuhteet 
ja muoto määritellään myös 9 artiklan 1 kohdassa. Tämän vuoksi ei ole asianmukaista jättää 
terveysvaroitusten muotoa, sijaintia ja mittasuhteita määriteltäviksi delegoiduilla säädöksillä. 

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

7 artiklan 3 kohdassa määritellään yleiset säännökset, joilla taataan terveysvaikutusten 
graafinen koskemattomuus ja näkyvyys, joten artikla sisältää säädöksen keskeisiä osia, joista 
poikkeaminen pitäisi näin ollen mainita säädöksessä erikseen.
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Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseisiä tupakkatuotteita koskevien uusien velvoitteiden asettaminen vaikuttaa 8–
10 artiklojen soveltamisalaan, minkä johdosta velvoitteet tulisi jättää lainsäädäntövallan 
käyttäjien harkittavaksi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä tupakkatuote voi vaarantaa 
terveytesi ja aiheuttaa riippuvuutta.

Tämä tupakkatuote on terveydelle 
haitallinen ja aiheuttaa riippuvuutta.

Or. en

Perustelu

Tuote joko vaikuttaa terveyteen haitallisesti tai sitten ei. Varoituksessa tulisi selkeästi osoittaa 
tuotteen haitallisuus.

Tarkistus 28
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 

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
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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.

merkit, harhaanjohtavat värit, irtolehtiset 
tai muu lisämateriaali kuten liimalaput, 
tarrat, kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut, tai ne voivat liittyä itse 
tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Perustelu

Tupakoinnin aloittamisen ja halkaisijaltaan alle 7,5 millimetriä olevien savukkeiden välillä ei 
ole suoraa yhteyttä. Ei halkaisija itsessään vaan muun muassa symbolit, kuvalliset merkit ja 
tekstit antavat tuotteesta harhaanjohtavan kuvan, joka antaa väärän kuvan tuotteen tietyistä 
myönteisistä ominaisuuksista.  Neuvoston direktiivissä 2011/64/EU määritellään savukkeen 
pituus, ei halkaisijaa. 

Tarkistus 29
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 teräväreunainen
suorakulmainen särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 20 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan puuttua pakkauksen reunoja koskeviin epäselvyyksiin, on reunojen muoto 
määriteltävä selkeästi.
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Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säädöksessä on selkeästi määritelty sekä muoto että koko (suorakulmaisen särmiön 
muotoinen pakkaus, etu- ja takapinnasta 75 prosenttia kattavat varoitukset, korkeus, leveys 
jne.). Tarkempien sääntöjen määrittely merkitsisi täydellistä yhdenmukaistamista, josta 
tehtävän päätöksen tulisi kuulua lainsäätäjälle.

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Savukkeiden ja kääretupakan vähittäismyyntipakkausten muoto on määritelty 
direktiiviehdotuksen 13 artiklan 1 kohdassa, minkä vuoksi muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden ja kääretupakan vähittäismyyntipakkausten muodon tulisi myös kuulua tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen alaan. 

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
22 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti …* mennessä
__________________
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kaksitoista kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

On tarpeen asettaa määräaika, johon mennessä komissio määrittelee sopimuksen pääkohdat 
ja yksilöllisiä tunnistimia ja turvaominaisuuksia koskevat tekniset standardit, jotta voidaan 
taata 14 artiklan asianmukainen soveltaminen.

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) turvaominaisuuksia koskevien teknisten 
standardien ja niiden mahdollisen 
vuorottelun määrittelemiseksi sekä niiden 
mukauttamiseksi tieteen, markkinoiden ja 
tekniikan kehityksen mukaan.

c) turvaominaisuuksia koskevien teknisten 
standardien ja niiden mahdollisen 
vuorottelun määrittelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 14 artiklan 9 kohdan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen 
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mukainen muutos.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti turvaominaisuuksia koskevien 
teknisten standardien mukauttamiseksi 
ottaen huomioon tieteen, tekniikan ja 
markkinoiden kehitys.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 14 artiklan 9 kohdan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen 
mukainen muutos.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
II osasto – III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka Savuttomat tupakkatuotteet

Or. en

Perustelu

Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka kuuluu savuttomiin tupakkatuotteisiin. Jotta voidaan 
selventää näiden kahden termin välistä yhteyttä, on tarpeen muuttaa luvun otsikkoa sen 
mukaisesti. 

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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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

Perustelu

Yksi ehdotetun direktiivin tavoitteista on rajoittaa tupakkatuotteiden joutumista lasten ja 
nuorten saataville. Verkkokaupan salliminen ei varmista tämän tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus 37
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. en
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Tarkistus 38
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 39
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

Tarkistus 40
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 41
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 42
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. en
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Tarkistus 43
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 44
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. en

Perustelu

Tutkimukset osoittavat, että sähkötupakka sisältää kuluttajille vaarallisia kemikaaleja ja 
yhdisteitä. Tämän vuoksi kaikkia nikotiinia sisältäviä tuotteita tulisi valvoa. Muutoin tuotteet, 
joiden nikotiinimäärä jää juuri ja juuri sallitun enimmäismäärän alapuolelle, voivat päästä 
markkinoille ilman valvontaa. Nikotiinin määrä ei yksinään ole ratkaiseva vaan kaikki 
ainesosat yhdessä. Kuluttajat sanovat myös käyttävänsä sähkötupakkaa lähinnä päästäkseen 
eroon tupakoinnista, mikä viittaa siihen, että sähkötupakkaa pidetään lääkevalmisteena. Näin 
ollen niitä tulisi säännellä direktiivin 2001/83/EY mukaisesti.
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Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nikotiinia sisältäviä tuotteita ei myydä 
tupakkatuotteiden ostamiseen vaadittua 
ikää nuoremmille henkilöille.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
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 48
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 49
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. en

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

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. en

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta
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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. en

Tarkistus 52
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. en

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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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 + 36 months] asti:

Or. en

Perustelu

On tarpeen antaa jäsenvaltioille enemmän aikaa sopeutua muutoksiin, sillä direktiivi 
vaikuttaa tiettyihin jäsenvaltioihin ja täten tiettyihin yrityksiin, erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, sekä viljelijöihin muita enemmän.

Tarkistus 54
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

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 18 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.
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LIITE – LUETTELO KANNANOTTOJA JÄTTÄNEISTÄ SIDOSRYHMISTÄ1

Organisaatiot

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Luettelo ei ole tyhjentävä.


