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Tarkistus 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen 13 artiklan täytäntöönpano-
ohjeissa kehotetaan sopimuspuolia kieltämään tupakkatuotteiden esittely ja näkyvyys 
myyntipisteissä, koska kyseessä on mainonta- ja markkinointimenetelmä. Samoissa ohjeissa 
suositetaan myös tupakan internetmyynnin kieltämistä.

Tarkistus 22
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 23
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan unionin pitäisi kiinnittää 
erityistä huomiota tupakantuotantoon 
heikommassa asemassa olevilla alueilla, 
erityisesti syrjäisimmillä alueilla, joilla se 
liittyy usein erityisiin ympäristöllisiin, 
maantieteellisiin ja sosioekonomisiin 
piirteisiin ja joilla käytetään 
ympäristöystävällisiä ja pienimuotoisia 
menetelmiä, ja unionin pitäisi antaa 
jäsenvaltioiden panna täytäntöön erityisiä 
toimenpiteitä, joilla taataan tuotannon 
jatkuminen kyseisillä alueilla ja siten 
turvataan vastaavat työpaikat.

Or. pt

Tarkistus 24
Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
114 artiklan 3 kohdan mukaisesti terveyttä 
koskevien ehdotusten on perustuttava 
suojelun korkeaan tasoon niin, että otetaan 
erityisesti huomioon kaikki tieteelliseen 
tietoon perustuva uusi kehitys. 
Tupakkatuotteet eivät ole tavallisia 
hyödykkeitä, ja kun otetaan huomioon 
tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, 
terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä 
vähentämään tupakointia nuorten 
keskuudessa. Tupakointi on yleinen ja 
maailmanlaajuinen ongelma, jolla on 
musertavat seuraukset, ja useimmat 
tupakoitsijat alkavat kuluttaa tupakkaa 
teini-iässä.

Or. pt

Tarkistus 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 26
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 

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

myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai vahvistaa päästöille
enimmäisarvot ottaen huomioon 
tieteellinen kehitys sekä päästöjen 
toksisuuden tai riippuvuutta aiheuttavan 
vaikutuksen arviointiin käytettävät 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit.

Or. de

Tarkistus 28
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 
myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon niiden toksisuus tai 
riippuvuutta aiheuttava vaikutus; sekä 
toksisuutta että riippuvuutta aiheuttavaa 
vaikutusta on tällöin arvioitava 
uusimman tieteellisen näytön ja 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
standardien perusteella.

Or. de

Tarkistus 29
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Poltettaessa syntyvien 
enimmäismäärien vahvistamiseen liittyen 

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

myöhemmin saattaa olla tarpeen ja 
asianmukaista mukauttaa vahvistettuja 
määriä tai asettaa päästöille enimmäisrajat 
ottaen huomioon tieteen kehitys ja 
kansainvälisesti hyväksytyt standardit
niiden toksisuuden tai riippuvuutta 
aiheuttavan vaikutuksen arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 30
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 31
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On tärkeää tarkastella paitsi 
lisäaineiden ominaisuuksia myös niiden 
palamistuotteiden ominaisuuksia. 
Lisäaineet ja niiden palamistuotteet eivät 
saisi täyttää perusteita, joilla ne 
luokiteltaisiin vaarallisiksi aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lisäaineista olisi sallittava ainoastaan sellaiset, jotka eivät ole vaarallisia sellaisenaan 
eivätkä palamisen tuloksena.
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Tarkistus 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, joissa tunnusomaisena 
makuna on muu kuin tupakka ja mentoli, 
mikä saattaa helpottaa tupakan käytön 
aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin.

Or. en

Tarkistus 33
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin. Komissiota 
kehotetaan tekemään tieteellinen tutkimus 
näiden tuotteiden todellisesta 
vaikutuksesta tupakankuluttamisen 
aloittamiseen.

Or. pt

Tarkistus 34
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka tai mentoli, mikä saattaa helpottaa 
tupakan käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin.
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neilikkasavukkeet) välillä.

Or. en

Perustelu

Mentoli on joissain jäsenvaltioissa vakiintunut tupakkatuotteiden ainesosa. Jos sitä 
kohdellaan samalla tavoin kuin muita makuja, tällaisten jäsenvaltioiden tupakkamarkkinoihin 
kohdistuu kohtuuttomia vaikutuksia ja myös laiton myynti näissä maissa voi lisääntyä. Lisäksi 
esitetty tieteellinen näyttö ei ole yksiselitteistä.

Tarkistus 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka tai perinteisenä makuna pidetty 
mentoli, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 
kulutustottumuksiin.

Or. pl
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Tarkistus 36
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomainen maku muistuttaa tiettyjä 
makeisia tai hedelmiä, mikä saattaa 
helpottaa tupakoinnin aloittamista nuorten 
parissa.

Or. en

Tarkistus 37
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyn erilaistuminen on sitäkin 
todennäköisempää, kun otetaan huomioon 
tupakkatuotteet, mukaan luettuna 
savuttomat tupakkatuotteet, joissa 
tunnusomaisena makuna on muu kuin 
tupakka, mikä saattaa helpottaa tupakan 
käytön aloittamista tai vaikuttaa 

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

kulutustottumuksiin.

Or. de

Perustelu

Mainitut tutkimukset eivät riitä oikeuttamaan mentolisavukkeiden lainsäädännöllistä 
saattamista huonoon valoon.

Tarkistus 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Ainoastaan ”tunnusomaisen maun” käsittely on liian rajoittunutta. Tarkastelussa olisi 
otettava huomioon kaikki maut.

Tarkistus 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 41
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 42
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Vaikka direktiivissä keskitytään nuoriin, 
muille tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomalle tupakalle, 
joita käyttävät pääasiassa vanhemmat 
kuluttajat, ei olisi myönnettävä vapautusta 
tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista.

Or. el

Tarkistus 43
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Perinteisen nenänuuskan ja purutupakan kulutus rajoittuu Euroopan harvoihin alueisiin ja on 
osa tapakulttuuria. Lisäksi nenänuuskaa ja purutupakkaa käyttävät etupäässä vanhemmat 
henkilöt. Siksi niihin olisi sovellettava samaa poikkeusta kuin sikareihin, pikkusikareihin ja 
piipputupakkaan.

Tarkistus 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille ja 
kääretupakalle, joita käyttävät pääasiassa 
vanhemmat kuluttajat, olisi myönnettävä 
vapautus tietyistä ainesosia koskevista 
vaatimuksista, kunhan olosuhteissa ei 
tapahdu merkittävää muutosta 
myyntimäärien tai kulutustottumusten 
osalta nuorten parissa. Komission olisi 
seurattava tarkasti vesipiipputupakan 
käyttöä nuorten keskuudessa, koska on 
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yhä enemmän näyttöä sen käytöstä 
vanhojen perinteisten markkinoiden 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 45
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 46
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällaiset eroavaisuudet ovat omiaan 
muodostamaan kaupan esteitä ja 
haittaamaan tupakkatuotteiden 
sisämarkkinoiden toimintaa, ja siksi ne 
olisi poistettava. Kuluttajat joissakin 
jäsenvaltioissa voivat myös saada 
tupakkatuotteiden terveysriskeistä 
paremmin tietoa kuin toisissa 
jäsenvaltioissa. Jos unionin tasolla ei 

(20) Tällaiset eroavaisuudet ovat omiaan 
muodostamaan kaupan esteitä ja 
haittaamaan tupakkatuotteiden 
sisämarkkinoiden toimintaa, ja siksi ne 
olisi poistettava. Kuluttajat joissakin 
jäsenvaltioissa voivat myös saada 
tupakkatuotteiden terveysriskeistä 
paremmin tietoa kuin toisissa 
jäsenvaltioissa. Jos unionin tasolla ei 
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toteuteta lisätoimia, nykyiset erot 
todennäköisesti kasvavat tulevina vuosina.

toteuteta yhdenmukaistamista koskevia
lisätoimia, nykyiset erot todennäköisesti 
kasvavat tulevina vuosina.

Or. de

Tarkistus 47
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 48
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat mahdollisesti antaa kuluttajille ja
etenkin nuorille mielikuvan, 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.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
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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.

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

Or. pl

Tarkistus 50
Maria do Céu Patrão Neves

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”, 

(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”, 



AM\936107FI.doc 23/149 PE510.761v01-00

FI

”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.

”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Komissiota 
kehotetaan tekemään tieteellinen tutkimus 
näiden tuotteiden todellisesta 
vaikutuksesta tupakankuluttamiseen.

Or. pt

Tarkistus 51
Alajos Mészáros

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 

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

Or. en

Tarkistus 52
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
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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.

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
asianmukaisilla pakkauksilla ja tällaisten 
tuotteiden merkinnöillä sekä tiedottamalla 
kuluttajia niiden haitallisuudesta, jotta 
kuluttaja olisi tietoinen kyseisen tuotteen 
käytön seurauksista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 
tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”, 
”luonnollinen”, ”orgaaninen”, ”ei 
lisäaineita”, ”ei makuaineita”, ”ohut”, tai 
ominaisuuksia, kuten nimet, kuvat ja 
kuvalliset tai muut merkit. Samoin 
yksittäisten savukkeiden koko ja ulkonäkö 
voi johtaa kuluttajia harhaan antamalla 
vaikutelman, että ne ovat vähemmän 
haitallisia. Hiljattaisessa tutkimuksessa tuli 
myös esiin, että ohuita savukkeita polttavat 
uskoivat todennäköisemmin, että heidän 
käyttämänsä tuotemerkki oli vähemmän 
haitallinen. Tähän olisi puututtava 
asianmukaisilla pakkauksilla ja tällaisten 
tuotteiden merkinnöillä sekä tiedottamalla 
kuluttajia niiden haitallisuudesta, jotta 
kuluttaja olisi täysin ttietoinen kyseisen 
tuotteen käytön seurauksista.

Or. pl

Perustelu

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

Tarkistus 56
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 57
Hans-Peter Martin

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", 

(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 
muun muassa tiettyjä muotoiluja, kuten 
”vähän tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, 
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"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.

”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 
väärän 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 
välittömästi.

Or. de

Tarkistus 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
tavaramerkin nimen esittämistavan ja 
pakkauksen värin (yksinkertainen 
pakkaus) standardointi vähentää 
pakkausten houkuttelevuutta, parantaa 
terveysvaroitusten tehokkuutta ja 
vähentää siten tupakoinnin aloittamista ja 
tupakan kulutusta. Puitesopimuksen 11 ja 
13 artiklan täytäntöönpano-ohjeissa 
sopimuspuolia kehotetaan harkitsemaan 
yksinkertaisia pakkauksia koskevien 
vaatimusten hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Tupakkapakkaukset eivät saa olla vetoavia eivätkä houkuttelevia, koska ne sisältävät tappavia 
tuotteita. Tupakan mainonta on kielletty lähes kaikkialla muualla, ja tämän kiellon olisi 
koskettava myös itse tupakkapakkauksia. Tällainen kielto vastaa puitesopimuksen 
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täytäntöönpano-ohjeissa esitettyjä suosituksia, ja se on pantu täytäntöön tai sitä harkitaan 
muissa valtioissa kaikkialla maailmassa.

Tarkistus 59
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Savuttomien tupakkatuotteiden 
terveysvaroitusten näkyvyys on 
varmistettava. Varoitukset olisi tämän 
vuoksi asetettava savuttomien 
tupakkatuotteiden pakkauksen kahdelle 
näkyvimmälle pinnalle.

Or. de

Tarkistus 60
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Muille poltettavaksi tarkoitetuille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille ja 
kääretupakalle, joita käyttävät pääasiassa 
vanhemmat kuluttajat, olisi myönnettävä 
vapautus tietyistä merkintävaatimuksista, 

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

Savuttomien tupakkatuotteiden 
terveysvaroitusten näkyvyys on 
varmistettava. Varoitukset olisi tämän 
vuoksi asetettava savuttomien 
tupakkatuotteiden pakkauksen kahdelle 
näkyvimmälle pinnalle.

Or. el

Tarkistus 61
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltiot soveltavat eri sääntöjä 
pakkauksessa olevien savukkeiden 
vähimmäismäärään. Nämä säännöt olisi 
yhdenmukaistettava, jotta varmistetaan 
kyseisten tuotteiden vapaa liikkuvuus.

(25) Jäsenvaltiot soveltavat eri sääntöjä 
pakkauksessa olevien savukkeiden 
vähimmäismäärään. Nämä säännöt olisi 
yhdenmukaistettava, jotta varmistetaan 
kuluttajien mahdollisuus verrata vaivatta 
hintoja sekä kyseisten tuotteiden vapaa 
liikkuvuus.

Or. de

Tarkistus 62
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Markkinoille saatetaan merkittäviä 
määriä laittomia tuotteita, jotka eivät täytä 
direktiivissä 2001/37/EY säädettyjä 

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

vaatimuksia, ja on merkkejä siitä, että 
nämä määrät saattaisivat olla kasvussa. 
Tällaiset tuotteet vaarantavat 
vaatimustenmukaisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan lainsäädännön tarjoaman 
suojelun. Lisäksi tupakoinnin torjuntaa 
koskevassa puitesopimuksessa velvoitetaan 
unioni torjumaan laittomia tuotteita osana 
kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. 
Näin ollen olisi säädettävä 
tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten merkitsemisestä 
yksilöllisellä ja turvallisella tavalla ja 
niiden liikkeiden rekisteröinnistä niin, että 
nämä tuotteet voidaan paikantaa ja jäljittää 
unionissa ja että voidaan paremmin seurata 
ja valvoa, että ne ovat tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia. Lisäksi olisi 
säädettävä sellaisten turvaominaisuuksien 
käyttöönotosta, jotka auttavat tuotteiden 
aitouden varmistamisessa ja siten 
suojaavat kuluttajia haitallisilta 
väärennöksiltä.

Or. de

Tarkistus 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tupakkatuotteiden merkintöjä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä sekä tiettyjen suussa 
käytettäväksi tarkoitettujen 
tupakkavalmisteiden kieltämiseksi 13 
päivänä marraskuuta 1989 annetulla 
neuvoston direktiivillä 89/622/ETY 
kiellettiin tietyn tyyppisen suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan myynti 

(29) Tupakkatuotteiden merkintöjä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä sekä tiettyjen suussa 
käytettäväksi tarkoitettujen 
tupakkavalmisteiden kieltämiseksi 13 
päivänä marraskuuta 1989 annetulla 
neuvoston direktiivillä 89/622/ETY 
kiellettiin tietyn tyyppisen suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan myynti 
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jäsenvaltioissa. Direktiivillä 2001/37/EY 
vahvistettiin tämä kielto. Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklassa 
myönnetään Ruotsin kuningaskunnalle 
poikkeus tästä kiellosta. Suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan myyntiä 
koskeva kielto olisi pidettävä voimassa, 
jotta estettäisiin sellaisen tuotteen tulo 
sisämarkkinoille, joka herättää 
riippuvuutta ja aiheuttaa haitallisia 
terveysvaikutuksia ja jota nuoret pitävät 
houkuttelevana. Sellaisten muiden 
savuttomien tupakkatuotteiden osalta, joita 
ei tuoteta massamarkkinoita varten, 
pakkausmerkintöjen ja ainesosien tiukkaa 
sääntelyä pidetään riittävänä, jotta 
markkinat eivät kasva perinteistä käyttöä 
laajemmaksi.

jäsenvaltioissa. Direktiivillä 2001/37/EY 
vahvistettiin tämä kielto. Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklassa 
myönnetään Ruotsin kuningaskunnalle 
poikkeus tästä kiellosta. Suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa 
koskevan kiellon ei kuitenkaan pitäisi 
vaikuttaa perinteisiin suussa käytettäväksi 
tarkoitettuihin tupakkatuotteisiin, joiden 
markkinointi saattaa olla sallittua 
yksittäisissä jäsenvaltioissa. Sellaisten 
muiden savuttomien tupakkatuotteiden 
osalta, joita ei tuoteta massamarkkinoita 
varten, pakkausmerkintöjen ja ainesosien 
tiukkaa sääntelyä pidetään riittävänä, jotta 
markkinat eivät kasva perinteistä käyttöä 
laajemmaksi.

Or. en

Tarkistus 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Koska suussa käytettäväksi 
tarkoitetun tupakan (nuuskan) myynti on 
yleisesti kielletty EU:ssa, rajat ylittävää 
kiinnostusta nuuskan sisällön sääntelyyn 
ei ole. Vastuu nuuskan sisällön 
sääntelystä on näin ollen jäsenvaltiolla, 
jossa sen myynti on Itävallan, Suomen ja 
Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
mukaan sallittu. Nuuska olisi sen vuoksi 
vapautettava tämän direktiivin 6 artiklan 
säännösten soveltamisesta.

Or. sv
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Tarkistus 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 internetmyynti helpottaa 
tupakkatuotteiden saantia nuorten parissa 
ja vaarantaa niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä, minkä vuoksi se olisi 
kiellettävä tupakoinnin torjuntaa 
koskevan WHO:n puitesopimuksen 
täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. 
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.

Or. en

Perustelu

Kaikenlainen tupakan internetmyynti olisi kiellettävä. Komission vaikutustenarvioinnissa 
todetaan, että rajatylittävä internetmyynti on pääasiassa laitonta, ja tupakoinnin torjuntaa 
koskevan WHO:n puitesopimuksen 13 artiklan täytäntöönpano-ohjeissa suositellaan kaiken 
internetmyynnin kieltämistä. Tosiasiallinen iän varmistaminen on hyvin vaikeaa internetissä.



AM\936107FI.doc 35/149 PE510.761v01-00

FI

Tarkistus 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 67
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 68
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 69
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

On korostettava, että ehdotettu lainsäädäntö ei perustu minkäänlaiseen tieteelliseen 
tutkimukseen. Sähkötupakka ei ole tupakkatuote. Se ei ole myöskään lääke. Kyseessä on melko 
uusi tuote, joka on saatettava erityisen lainsäädännön piiriin meneillään olevista 
tutkimuksista saatujen asianmukaisten tulosten perusteella. Komissiota pyydetään 
ehdottamaan tällaista lainsäädäntöä laajan ja avoimen kuulemismenettelyn jälkeen.

Tarkistus 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY annetaan oikeudelliset puitteet 
lääkkeiden laadun, turvallisuuden ja 
tehokkuuden arvioimiseksi. Nikotiinia 
sisältäviä tuotteita, jotka eivät ole tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
tupakkatuotteita, olisi säänneltävä 
tulevassa lääkealan lainsäädännön 
tarkistuksessa, jolla pyritään kuluttajien 
tiedottamiseen ja suojelemiseen. Tarkistus 
voi sisältää säännöksiä, joissa sallitaan 
sellaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden 
markkinointi kulutustuotteina, joihin 
liittyy alhainen riski ja positiivinen riski-
hyötysuhde ja jotka auttavat kuluttajia 
lopettamaan tupakoimisen, kunhan niissä 
on mukautettu terveysvaroitus. 
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direktiivin soveltamisalaan kuuluviin 
tuotteisiin, jos direktiivissä 2001/83/EY 
asetetut edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 71
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY annetaan oikeudelliset puitteet 
lääkkeiden laadun, turvallisuuden ja 
tehokkuuden arvioimiseksi. Kun otetaan 
huomioon, että tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita, 
komission olisi keskeisen lääkealan 
lainsäädännön tulevan tarkistuksen 
yhteydessä toteutettava tutkimus ja 
täydellinen vaikutustenarviointi, joihin 
sisältyy sidosryhmien kuuleminen, jotta 
niiden perusteella voidaan määrittää 
tarkoituksenmukaisin sääntely 
sähkösavukkeita varten. 
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asetetut edellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Jos kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin sovelletaan lääkkeitä koskevaa järjestelmää 
ilman yksityiskohtaista vaikutustenarviointia, on mahdollista, että tuotteen markkinoita 
rajoitetaan tehokkaasti, vaikkakin tahattomasti, tai että tuote poistetaan markkinoilta 
kokonaan. EU:n lääkealan lainsäädännön ehdotettu tarkistus kahden vuoden kuluttua antaisi 
lainsäätäjille aikaa korjata tämä asianmukaisesti ja määrittää sähkösavukkeiden sääntelyä 
varten tarkoituksenmukainen järjestelmä.

Tarkistus 72
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY annetaan oikeudelliset puitteet 
lääkkeiden, mukaan luettuna nikotiinia 
sisältävien tuotteiden, laadun, 
turvallisuuden ja tehokkuuden 
arvioimiseksi. Tämän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa on jo hyväksytty merkittävä 
määrä nikotiinia sisältäviä tuotteita. 
Hyväksynnässä otetaan huomioon kyseisen 
tuotteen nikotiinipitoisuus. Vapautuvan 
nikotiinin määrän mittaaminen on 
kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, koska 
se riippuu tuotteista ja siitä, miten niitä 
käytetään. Niinpä soveltamalla 
direktiiviä 2001/83/EY kaikkiin nikotiinia 
sisältäviin tuotteisiin niiden 
nikotiinipitoisuudesta riippumatta
selkeytetään oikeudellista tilannetta, 
poistetaan kansallisten säännösten väliset 
erot, varmistetaan kaikkien tupakoinnin 
lopettamista varten tarkoitettujen nikotiinia 
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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.

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

Nikotiinia sisältävien tuotteiden markkinointi voidaan sallia ainoastaan tupakoinnin 
lopettamiseen tähtäävistä syistä. Nikotiinin vapautumista nikotiinia sisältävistä tuotteista on 
hyvin vaikea arvioida. Sellaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden intensiivinen käyttö, joissa 
on alhainen nikotiinitaso, voisi yhä merkitä huomattavaa nikotiinin saantia. Näin ollen 
kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin on syytä soveltaa lääkealan sääntelyä. Tällä 
taattaisiin nikotiinia sisältävien tuotteiden laatu, turvallisuus ja tehokkuus samoin kuin 
tasapuoliset vaatimukset kaikille nikotiinia sisältäville tuotteille.

Tarkistus 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

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

Tämä liittyy tarkistukseen, jonka mukaan kaikkiin valmistettuihin nikotiinia sisältäviin 
tuotteisiin on sovellettava lääkealan sääntelyä. Kun kaikkia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
säännellään lääketuotteina niiden nikotiinipitoisuudesta riippumatta, tämä merkintöjä 
koskeva lauseke jää pois käytöstä.
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Tarkistus 74
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

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

Tarkistus 75
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

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.

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

Or. de

Tarkistus 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale
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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, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Seuraus samojen esittäjien ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.

Tarkistus 77
Alajos Mészáros

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 

Poistetaan.
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lisäävien ainesosien enimmäismäärien 
asettamisesta, terveysvaroitusten, 
yksilöllisten tunnistimien ja 
turvaominaisuuksien käytöstä 
merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten
seikkojen määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien 
tarkistamisesta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 muista kuin tämän 
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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.

direktiivin olennaisista osista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 79
Roger Helmer

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 

(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 
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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.

osin kuin on kyse päästöjen 
mittausmenetelmien hyväksymisestä, 
toksisuutta tai riippuvuutta lisäävien 
ainesosien enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 80
Paul Rübig

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 

(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 
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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.

osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen mittausmenetelmien 
hyväksymisestä, toksisuutta tai 
riippuvuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 81
Ewald Stadler

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 

(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 
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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.

osin kuin on kyse poltettaessa syntyvien 
päästöjen mittausmenetelmien 
hyväksymisestä, toksisuutta tai
riippuvuutta lisäävien ainesosien 
enimmäismäärien asettamisesta, 
terveysvaroitusten, yksilöllisten 
tunnistimien ja turvaominaisuuksien 
käytöstä merkinnöissä ja pakkauksissa, 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
kanssa tehtävien tiedontallennusta 
koskevien sopimusten keskeisten seikkojen 
määrittämisestä sekä muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja savuttomille 
tupakkatuotteille myönnettyjen 
poikkeusten ja nikotiinia sisältävien 
tuotteiden nikotiinimäärien tarkistamisesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 82
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 83
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Korostetaan jäsenvaltioiden 
merkitystä ja vastuuta kansanterveyden 
suojelussa ja ennaltaehkäisevien toimien 
toteuttamisessa, yleisten takuiden 
tarjoamisessa, nuorten ihmisten 
valvonnassa ja neuvonnassa ja 
ennaltaehkäisevien ja julkisten 
tupakanvastaisten kampanjoiden 
toteuttamisessa erityisesti kouluissa. 
Yleinen ilmainen pääsy 
tupakoinninlopettamisneuvontaan ja 
vastaaviin hoitoihin katsotaan 
elintärkeäksi.

Or. pt

Tarkistus 84
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo 
tarpeelliseksi pitää voimassa tiukempia 
kansallisia säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiolla olisi myös oltava
mahdollisuus ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin yhtäläisesti, kyseisen 

(40) Direktiivillä pyritään 
yhdenmukaistamaan tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevia 
erityissääntöjä; näin pyritään 
varmistamaan, etteivät yksittäiset 
jäsenvaltiot ota käyttöön direktiivin 
säännöksiä pidemmälle menevää 
pakkausmerkintä- ja pakkausvaatimuksia 
koskevaa kansallista lainsäädäntöä.
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jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tiukempien kansallisten 
säännösten olisi oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia, eikä niitä saisi käyttää 
mielivaltaisen syrjinnän keinona tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Tiukemmat kansalliset 
säännökset edellyttävät komissiolle 
tehtävää ennakkoilmoitusta ja komission 
antamaa hyväksyntää ottaen huomioon 
tällä direktiivillä saavutettava terveyden 
suojelun korkea taso.

Jäsenvaltion, jolla jo on tiukempia 
kansallisia säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava pitää ne voimassa 
kaikkien tuotteiden osalta yhtäläisesti
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia.
Näiden tiukempien kansallisten säännösten 
on kuitenkin oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia, eikä niitä saisi käyttää 
mielivaltaisen syrjinnän keinona tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Tiukemmat kansalliset 
säännökset edellyttävät komissiolle 
tehtävää ennakkoilmoitusta ja komission 
antamaa hyväksyntää ottaen huomioon 
tällä direktiivillä saavutettava terveyden 
suojelun korkea taso.

Or. de

Tarkistus 85
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo 
tarpeelliseksi pitää voimassa tiukempia 

(40) Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan 
kokonaan tupakkatuotteiden ja vastaavien 
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kansallisia säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti 
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia.
Jäsenvaltiolla olisi myös oltava 
mahdollisuus ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin yhtäläisesti, kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden 
suojelemisen kannalta. Tiukempien 
kansallisten säännösten olisi oltava 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia, eikä 
niitä saisi käyttää mielivaltaisen syrjinnän 
keinona tai jäsenvaltioiden välisen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. 
Tiukemmat kansalliset säännökset 
edellyttävät komissiolle tehtävää 
ennakkoilmoitusta ja komission antamaa 
hyväksyntää ottaen huomioon tällä 
direktiivillä saavutettava terveyden 
suojelun korkea taso.

tuotteiden valmistuksen, esittämistavan ja 
myynnin tietyt näkökohdat, ja 
jäsenvaltioille ei pitäisi antaa 
mahdollisuutta pitää voimassa tai antaa 
kansallisessa lainsäädännössään 
säännöksiä, jotka poikkeavat tässä 
direktiivissä säädetyistä merkintä- ja 
pakkausvaatimuksista.

Or. en

Tarkistus 86
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo tarpeelliseksi 
pitää voimassa tiukempia kansallisia 
säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti 
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 
Jäsenvaltiolla olisi myös oltava 
mahdollisuus ottaa käyttöön tiukempia 

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

säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin yhtäläisesti, kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tiukempien kansallisten 
säännösten olisi oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia, eikä niitä saisi käyttää 
mielivaltaisen syrjinnän keinona tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Tiukemmat kansalliset 
säännökset edellyttävät komissiolle 
tehtävää ennakkoilmoitusta ja komission 
antamaa hyväksyntää ottaen huomioon 
tällä direktiivillä saavutettava terveyden 
suojelun korkea taso. Mielivaltaisen 
syrjinnän keinoksi katsotaan esimerkiksi 
vaatimus, jonka mukaan 
terveysvaroitusten on katettava yli 
60 prosenttia pakkauksen pinnasta. 
Tämän direktiivin tavoitteena ovat 
pakkauksia ja pakkausmerkintöjä 
koskevat yhdenmukaiset säännöt. Sen 
vuoksi jäsenvaltioille ei anneta 
joustovaraa säätää tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöistä huomattavasti 
poikkeavia normeja.

Or. de

Tarkistus 87
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo tarpeelliseksi 
pitää voimassa tiukempia kansallisia 
säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta, olisi sallittava tehdä niin kaikkien 
tuotteiden osalta yhtäläisesti 
kansanterveyden suojeluun liittyvien 
ensisijaisen tärkeiden tarpeiden takia. 

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

Jäsenvaltiolla olisi myös oltava 
mahdollisuus ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin yhtäläisesti, kyseisen 
jäsenvaltion erityistilanteeseen liittyvistä 
syistä ja edellyttäen, että säännökset ovat 
perusteltuja kansanterveyden suojelemisen 
kannalta. Tiukempien kansallisten 
säännösten olisi oltava välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia, eikä niitä saisi käyttää 
mielivaltaisen syrjinnän keinona tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Tiukemmat kansalliset 
säännökset edellyttävät komissiolle 
tehtävää ennakkoilmoitusta ottaen 
huomioon tällä direktiivillä saavutettava 
terveyden suojelun korkea taso.

Or. en

Perustelu

Komission toimivalta hyväksyä tai hylätä tulevat kansalliset toimet on epäasianmukainen, 
koska kansallisten toimien yhteensopivuus EU:n lainsäädäntöön nähden kuuluu 
tuomioistuimien päätösvaltaan.

Tarkistus 88
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Tässä direktiivissä säädetään varsin 
kattavasti tupakka- ja vastaavien 
tuotteiden valmistusta, muotoa ja myyntiä 
koskevista yhtenäisistä säännöistä. 
Direktiivin monissa normeissa puututaan 
perusoikeuksiin. Oikeusvarmuuden 
vaatimuksen täyttämiseksi jäsenvaltioiden 
ei pitäisi saada säätää tämän direktiivin 
mukaisista pakkausmerkintöjä ja 
pakkauksia koskevista vaatimuksista 
poikkeavia säännöksiä.
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Or. de

Tarkistus 89
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Jäsenvaltion, joka katsoo 
tarpeelliseksi säilyttää ja/tai ottaa 
käyttöön kansallisia ja/tai alueellisia 
säännöksiä, joilla pyritään säilyttämään 
perinteiset tupakkaviljelmät 
paikallisyhteisöjen sosioekonomiseen 
riippuvuuteen liittyvistä perustelluista 
syistä, pitäisi antaa tehdä niin.

Or. pt

Tarkistus 90
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin yhtäläisesti, sellaisten 
näkökohtien osalta, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, kunhan tämä 
lainsäädäntö on perussopimuksen 
mukaista eikä sillä vaaranneta tämän 
direktiivin täysimääräistä soveltamista.
Jäsenvaltiot voisivat siis pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön esimerkiksi säännöksiä, 
joissa säädetään tupakkatuotteiden
pakkausten standardoinnista, kunhan 
nämä säännökset ovat perussopimuksen 
ja WTO:n velvoitteiden mukaisia eivätkä 

(41) Jäsenvaltioiden olisi kansanterveyden 
suojelemiseksi voitava edelleen ottaa 
käyttöön kansallista lainsäädäntöä, jota 
sovelletaan kaikkiin tuotteisiin yhtäläisesti, 
sellaisten näkökohtien osalta, jotka eivät 
kuulu tämän direktiivin säännösten 
soveltamisalaan; jäsenvaltiot eivät saa 
kieltää tai rajoittaa tämän direktiivin 
vaatimukset täyttävien tupakkatuotteiden 
tai vastaavien tuotteiden tuontia ja 
kulutusta.
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vaikuta tämän direktiivin täysimääräiseen 
soveltamiseen. Teknisistä määräyksistä 
edellytetään ennakkoilmoitusta teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 91
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa 
tiukempia tupakkatuotteita koskevia 
sääntöjä, joita ne pitävät tarpeellisina 
kansanterveyden suojelemiseksi, siltä osin 
kuin kyseiset säännöt jäävät tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Mikäli tupakkatuotteet tai vastaavat 
tuotteet ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisia, jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai 
rajoittaa tällaisten tuotteiden 
maahantuontia, myyntiä tai kulutusta.
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neuvoston direktiivin 98/34/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 92
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin yhtäläisesti, sellaisten 
näkökohtien osalta, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, kunhan tämä 
lainsäädäntö on perussopimuksen mukaista 
eikä sillä vaaranneta tämän direktiivin 
täysimääräistä soveltamista. Teknisistä 
määräyksistä edellytetään 
ennakkoilmoitusta teknisiä standardeja ja 
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

(Jos vastaavia tarkistuksia, joissa esitetään 
pakkausten standardointia, ei hyväksytä, 
tämä tarkistus raukeaa.)

Or. en
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Perustelu

Pakkausten standardointi olisi otettava käyttöön pakollisena toimena, kuten saman henkilön 
esittämissä muissa tarkistuksissa esitetään.

Tarkistus 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jäsenvaltiot täydentävät tämän 
direktiivin säännöksiä kaikilla Euroopan 
kansalaisten terveyden suojelemiseen 
soveltuvilla toimenpiteillä. 
Tupakkatuotteiden verotuksen 
asteittainen yhdenmukaistaminen 
unionissa ja tiedotuskampanjat 
tiedotusvälineissä, nuorten keskuudessa 
ja oppilaitoksissa ovat kaksi tärkeintä 
toimenpidettä, joilla torjuntaan tupakan 
aiheuttamia vaaroja nuorten 
keskuudessa.

Or. fr

Tarkistus 94
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jos tupakkatuotteet tai muut 
vastaavat tuotteet täyttävät tämän 
direktiivin mukaiset edellytykset, 
jäsenvaltiot eivät saa kieltää eivätkä 
kohtuuttomasti rajoittaa näiden tuotteiden 
tuontia, myyntiä tai kulutusta. 
Valmistajille on taattava 
oikeusvarmuuden tietty vähimmäistaso.
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Or. de

Tarkistus 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 b) Jäsenvaltiot kattavat tupakoinnista 
aiheutuneet terveydenhuollon 
kustannukset tupakkatuotteista suoraan 
perittävällä veroilla.

Or. fr

Tarkistus 96
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että henkilötietoja käsitellään vain 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti.

(42) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että henkilötietoja käsitellään vain 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen sääntöjen ja takeiden 
mukaisesti. Myös kansallisia 
tietosuojamääräyksiä on noudatettava.

Or. de

Tarkistus 97
Ewald Stadler
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(45) Ehdotus vaikuttaa useisiin 
perusoikeuksiin, joista määrätään 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
erityisesti henkilötietojen suojaan (8 
artikla), sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen (11 artikla), 
talouden toimijoiden elinkeinovapauteen 
(16 artikla) sekä omistusoikeuteen (17 
artikla).

Or. de

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä tavaramerkkioikeuksiin puuttuminen ei ole millään tavoin 
tarpeen sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. Perusoikeuksiin puuttumisen 
laillisuudesta eivät sitä paitsi päätä lainsäätäjät vaan riippumattomat tuomioistuimet.

Tarkistus 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymisasiakirjan 151 artiklan mukaisesti 
tätä direktiiviä ei sovelleta nuuskaan 
Ruotsissa.
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Or. en

Perustelu

Koska Ruotsille on myönnetty nuuskaa koskeva poikkeus ja kyseistä tuotetta ei myydä 
kansainvälisillä markkinoilla, tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa nuuskaan Ruotsissa.

Tarkistus 99
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\936107FI.doc 61/149 PE510.761v01-00

FI

Or. pl

Tarkistus 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 102
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mentoli on klassinen savukkeissa käytetty maku, joka ei yleensä houkuttele nuoria 
tupakoitsijoita. Näin ollen sen käyttöön ei ole syytä puuttua.

Tarkistus 104
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 105
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 106
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 107
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 108
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mentoli on joissain jäsenvaltioissa vakiintunut tupakkatuotteiden ainesosa. Jos sitä 
kohdellaan samalla tavoin kuin muita makuja, tällaisten jäsenvaltioiden tupakkamarkkinoihin 
kohdistuu kohtuuttomia vaikutuksia ja myös laiton myynti näissä maissa voi lisääntyä. Lisäksi 
esitetty tieteellinen näyttö ei ole yksiselitteistä.
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Tarkistus 109
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on käsiteltävä makuja sellaisenaan eikä vain ”tunnusomaisina” makuina.

Tarkistus 110
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 111
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sikarien määritelmä kattaa myös pikkusikarit, joten niitä ei tarvitse määritellä erikseen.

Tarkistus 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pikkusikari on yksi tupakkatyyppi muiden joukossa, eikä erityistä määritelmää näin ollen 
tarvita.
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Tarkistus 114
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 115
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(18) ’ainesosalla’ kaikkia lisäaineita, joita 
on lopullisessa tupakkatuotteessa, mukaan 
luettuna paperi, suodatin, musteet, 
patruunat ja liimat;

Or. de

Tarkistus 116
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

(18 a) ’rekonstruoidulla tupakalla’ 
tupakanlehtien puinnista ja 
tupakkatuotteiden valmistamisesta 
saatujen tupakkakasvin eri osien 
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hyödyntämistä siten, että lehtiä tai kuituja 
käytetään tupakkasekoituksessa 
savukkeita tai muita tupakkatuotteita 
varten;

Or. fr

Tarkistus 117
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

19) ’enimmäismäärällä’ aineen 
enimmäispitoisuutta tupakkatuotteessa 
mitattuna grammoina;

Or. it

Perustelu

Se, että poltettaessa syntyvän enimmäismäärän voitaisiin katsoa vastaavan myös nollaa, 
merkitsisi mahdollisuutta kieltää käytännössä mikä tahansa nykyisin markkinoilla oleva 
tupakkatuote.
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Tarkistus 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) ’vähemmän vaarallisella 
tupakkatuotteella’ tupakkatuotetta, joka 
saatetaan markkinoille tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen tuotteena, jolla 
vähennetään perinteisten 
tupakkatuotteiden, erityisesti savukkeiden, 
käyttöön liittyviä riskejä;

Or. en

Tarkistus 120
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Koska sikareiden ja piipputupakan kulutus on joissakin jäsenvaltioissa hyvin vähäistä, niiden 
myynti voi nopeasti kasvaa 10 prosentilla tai voi ilmaantua muita vastaavia poikkeuksellisia 
olosuhteita.

Tarkistus 121
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 122
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Sikarien ja piipputupakan vuosittainen kulutus on useimmissa jäsenvaltioissa varsin vähäistä. 
Myyntimäärien 10 prosentin muutos saavutetaan näin ollen nopeasti.

Tarkistus 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

(36 a) ’vähäisemmän riskin tuotteella’ 
kaikkia tupakkaa sisältäviä tuotteita, jotka 
markkinoille saatettuna vähentävät 
merkittävästi tavanomaisten 
tupakkatuotteiden kuluttamiseen liittyvien 
sairauksien riskiä. Tupakankulutuksen 
riippuvuuden hoitoon, myös tupakoinnin 
lopettamiseen, tarkoitettu tuote ei ole 
vähäisen riskin tuote, jos se on hyväksytty 
lääkkeeksi.

Or. pt

Tarkistus 125
Niki Tzavela

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

Komission teksti Tarkistus

(36 a) ’rekonstruoidulla tupakalla’ 
tupakkakasvin eri osista puimalla ja 
tupakkatuotteiden valmistuksen tuloksena 
syntyvä tuote, jota käytetään sikarien ja 
pikkusikarien kääreissä tai savukkeissa ja 
muissa tupakkatuotteissa levyjen tai 
yksittäisten suikaleiden muodossa 
tupakkasekoituksen osana.

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä on otettava huomioon ja määriteltävä täsmällisesti kaikki tupakkatuotteet ja 
käytettävät rekonstruointitekniikat, jotta samoja sääntöjä sovelletaan kaikkialla 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 126
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioissa markkinoille saatettavista 
tai valmistettavista savukkeista poltettaessa 
syntyvät määrät voivat olla enintään:

1. Jäsenvaltioissa markkinoille saatettavista 
savukkeista poltettaessa syntyvät määrät 
voivat olla enintään:

Or. de

Tarkistus 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) polonium-210:n osalta 
0,002 picocurieta.

Or. en

Perustelu

Poloniumin on todettu olevan tupakan sisältämä merkittävä karsinogeeni. Kukin savuke 
sisältää poloniumia noin 0,04 picocurieta (Rego, Isis, 2009). On arvioitu, että 30 savuketta 
päivässä polttavalla henkilöllä myrkky kerryttää joka henkäyksellä vuoden aikana 
säteilyannoksen, joka vastaa 300:aa rintakehän röntgenkuvausta vuodessa (Rego, Scientific 
American, 2011). Useiden toimenpiteiden yhdistelmällä polonium-210 voitaisiin käytännössä 
poistaa savukkeista (esimerkiksi käyttämällä vähän uraania sisältäviä lannoitteita, pesemällä 
lehdet sadonkorjuun jälkeen, lisäaineita ja suodattimia koskevilla toimenpiteillä).
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Tarkistus 128
Bernd Lange

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. de

Tarkistus 129
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 130
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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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. de

Tarkistus 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Komission valtaa rajoittaa tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäismääriä olisi 
vastustettava ensisijaisesti, koska komissiolle annetaan mahdollisuus muuttaa direktiivin 
oleellisia osia (ja kieltää mikä tahansa tällä hetkellä markkinoilla oleva tupakkatuote) ilman 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaista osallistumista, mikä on vastoin SEUT-
sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan määräyksiä.

Tarkistus 132
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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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. pt

Tarkistus 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 134
Alajos Mészáros

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 

Poistetaan.
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tieteellinen kehitys ja kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit.

Or. en

Tarkistus 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

Tämä 3 artiklan 2 kohta sisältää direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 136
Roger Helmer

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.



PE510.761v01-00 78/149 AM\936107FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 137
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Ewald Stadler

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. de

Tarkistus 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 140
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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raja-arvot.

Or. fr

Perustelu

Delegoitujen säädöksien käyttöä voidaan perustella ainoastaan direktiivin muiden kuin 
keskeisten osien tapauksessa SEUT- sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 141
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Komission valtaa hyväksyä ja mukauttaa muiden päästöjen enimmäismääriä olisi 
vastustettava ensisijaisesti, koska komissiolle annetaan mahdollisuus muuttaa direktiivin 
oleellisia osia (ja kieltää mikä tahansa tällä hetkellä markkinoilla oleva tupakkatuote) ilman 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaista osallistumista, mikä on vastoin SEUT-
sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan määräyksiä.

Tarkistus 143
Alajos Mészáros
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä 3 artiklan 3 kohta sisältää direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 145
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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syntyvien savukkeiden muiden päästöjen 
ja muiden tupakkatuotteiden kuin 
savukkeiden päästöjen enimmäismäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi, jotka 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteiden toksisia ja riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia ja ylittävät 1 
kohdassa vahvistetut poltettaessa 
syntyvien terva-, nikotiini- ja 
hiilimonoksidimäärien toksisuudelle ja 
riippuvuuden aiheutumiselle asetetut 
raja-arvot.

Or. nl

Tarkistus 146
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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raja-arvot.

Or. en

Tarkistus 147
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 149
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 150
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 151
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 152
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Selkeyttämisellä pyritään poistamaan valmistajilta velvoite suorittaa kalliita päästötestejä 
tuotteen sellaisille osille, jotka eivät asianmukaisissa käyttöolosuhteissa pala, esimerkiksi 
savukkeiden suodattimille.

Tarkistus 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pyytää ISOa kehittämään 
standardin polonium-210-pitoisuuden 
mittaamiseksi tupakasta.

Or. en

Perustelu

Polonium-210:n aktiivisuuden mittaamiseksi vedessä on jo olemassa ISO-standardi 
(ISO 13161:2011). Olisi oltava mahdollista kehittää standardi polonium-210-pitoisuuden 
mittaamiseksi tupakasta tämän standardin pohjalta. Komission olisi pyydettävä ISOa 
kehittämään standardi.

Tarkistus 154
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 
kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
levittäminen asiaa käsittelevällä
verkkosivulla, jota kansalaiset voivat 
käyttää. Tässä jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon tarve suojata 
tiedot, jotka ovat liikesalaisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 
kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
levittäminen verkkosivulla, jota kansalaiset 
voivat käyttää. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon tarve 
suojata tiedot, jotka ovat liikesalaisuuksia.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että julkisesti saatavilla oleva verkkosivu riittää tähän 
tarkoitukseen; jäsenvaltioiden ei tarvitse perustaa erillistä uutta verkkosivua.

Tarkistus 155
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 156
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Muiden kuin liitteessä -I lueteltujen 
lisäaineiden tai siinä lueteltujen mutta 
liitteessä esitettyjen ehtojen vastaisesti 
käytettyjen lisäaineiden käyttö 
tupakkatuotteissa on kielletty. Liitteessä -I 
esitetään vain aineita, jotka eivät täytä 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
vaaralliseksi luokittelun kriteerejä ja jotka 
eivät poltettaessa muodosta tällaisia 
aineita. Hyvää makua lisäävät aineet eivät 
sisälly liitteeseen -I. Komissiolle siirretään 
oikeudet antaa delegoituja säännöksiä 
22 artiklan mukaisesti liitteen -I 
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laatimiseksi ja muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että rajoitetaan vain ’tunnusomaisen maun’ omaavia lisäaineita. Tupakkatuotteissa 
on sallittava ainoastaan selkeästi hyväksytyt lisäaineet. Mitään vaarallisia aineita 
(sellaisenaan tai poltettaessa syntyviä), makuaineita tai hyvää makua lisääviä aineita ei pidä 
sallia. Viimeksi mainittu vastaa WHO:n ohjeita, joiden mukaan sopimuspuolten on 
säänneltävä kieltämällä tai rajoittamalla ainesosia, joita voidaan käyttää lisäämään 
tupakkatuotteiden hyvää makua.

Tarkistus 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

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

Tarkistus 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on jokin 
tunnusomainen maku, jos se lisää 
merkittävällä tavalla tupakkatuotteen 
toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia 
vaikutuksia käyttövaiheessa.

Or. en

Perustelu

Savukkeet ovat edelleen laillisia tuotteita, joten ei ole perusteltua puuttua niiden makuihin, 
elleivät tällaiset tuotteet ole tosiasiassa tavallisia savukkeita haitallisempia terveydelle.

Tarkistus 159
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tuotteiden markkinoille saattaminen, joissa 
on lisäaineita, jotka antavat tuotteelle 
vallitsevan maun, joka ei ole tupakka, 
2 kohdan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 

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

saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku. Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymisasiakirjan 151 artiklan mukaisesti 
tätä ei sovelleta nuuskan saattamiseen 
markkinoille Ruotsissa.

Or. en

Perustelu

Koska Ruotsille on myönnetty nuuskaa koskeva poikkeus ja kyseistä tuotetta ei myydä 
kansainvälisillä markkinoilla, makua koskevia sääntöjä ei pitäisi soveltaa nuuskaan 
Ruotsissa.

Tarkistus 161
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on lisäaineita, jotka 
saavat aikaan vallitsevan maun, joka on 
muu kuin tupakan maku, kun otetaan 
huomioon 2 kohdan säännökset.

Or. es

Tarkistus 162
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säänneltävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattamista, joissa on jokin tunnusomainen 
maku.
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Or. fr

Tarkistus 163
Marian-Jean Marinescu

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 voivat sallia sellaisten 
lisäaineiden käytön, jotka ovat 
välttämättömiä tupakkatuotteiden 
valmistuksessa.

Or. en

Tarkistus 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Tupakkatuotteiden valmistuksessa 
välttämättömät lisäaineet voidaan 
sisällyttää liitteeseen -I, edellyttäen että 
lisäaineiden käytön tuloksena ei synny 
tuotetta, jossa on maku, eivätkä ne liity 
tupakkatuotteiden houkuttelevuuteen.

Or. en

Perustelu

Terveydestä vastaavan komission jäsen Borgin toistuvien lausuntojen mukaan tupakan on 
maistuttava tupakalta. Mitään aromiainetta ei voida katsoa välttämättömäksi 
tupakkatuotteiden valmistukselle. Vain lisäaineet, joista ei tule makua ja jotka eivät lisää 
houkuttelevuutta, voidaan katsoa välttämättömiksi tupakkatuotteiden valmistuksessa.
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Tarkistus 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tuotteiden valmistuksessa ”välttämättömän” lisäaineen tai maun käsite on epäselvä ja 
saattaisi johtaa erilaisiin päätöksiin ja ongelmiin.

Tarkistus 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 167
Salvador Sedó i Alabart
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 168
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 169
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamansa toimenpiteet.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Seuraus saman esittäjän ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.

Tarkistus 170
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
tupakkatuote 1 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Seuraus saman esittäjän ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.

Tarkistus 171
Salvador Sedó i Alabart

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

 Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
tupakkatuote 1 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio määrittää jäsenvaltion pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
tupakkatuote 1 kohdan soveltamisalaan, 
tieteellisen näytön perusteella. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 172
Salvador Sedó i Alabart

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.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 173
Pilar del Castillo Vera

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 

Poistetaan.
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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

Tarkistus 174
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 175
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 ja 2 kohdan soveltamisesta saadut Poistetaan.
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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.

Or. es

Tarkistus 176
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 177
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
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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 
tai lisäaineiden yhdistelmä saa tyypillisesti 
aikaan tunnusomaisen maun, jos sen määrä 
tai pitoisuus ylittää tietyn tason, komissio 
esittää ehdotuksia sellaisten lisäaineiden 
tai lisäaineiden yhdistelmien 
enimmäistasojen asettamiseksi validoitujen 
tieteellisten tutkimusten perusteella, jotka 
saavat aikaan kyseisen tunnusomaisen 
maun.

Or. pt

Tarkistus 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 
tai lisäaineiden yhdistelmä saa tyypillisesti 
aikaan tunnusomaisen maun, jos sen määrä 
tai pitoisuus ylittää tietyn tason ja jos se 
lisää merkittävässä määrin 
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa,
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

Savukkeet ovat edelleen laillisia tuotteita, joten ei ole perusteltua puuttua niiden makuihin, 
elleivät tällaiset tuotteet ole tosiasiassa tavallisia savukkeita haitallisempia terveydelle.
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Tarkistus 179
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 tietty lisäaine tai lisäaineiden 
yhdistelmä saa tyypillisesti aikaan makua 
tai lisää hyvää makua vain, jos sen määrä 
tai pitoisuus ylittää tietyn tason, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti kyseisten lisäaineiden tai 
lisäaineiden yhdistelmien enimmäistasojen 
asettamiseksi muuttamalla liitettä -I 
vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Komission valta asettaa enimmäistasoja olisi ulotettava kaikkien hyvää makua lisäävien 
makuaineiden käyttöön. Tämä vastaisi ehdotusta, jonka mukaan lisäaineiden käyttö edellyttää 
positiiviluetteloa.

Tarkistus 180
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kiellettävä seuraavien 
lisäaineiden käyttö tupakkatuotteissa:

4. Jäsenvaltioiden on säänneltävä
seuraavien lisäaineiden käyttöä
tupakkatuotteissa:

Or. fr
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Tarkistus 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
seuraavien lisäaineiden käyttö
tupakkatuotteissa:

4. Liite -I ei saa sisältää seuraavia 
tupakkatuotteiden lisäaineita:

Or. en

Perustelu

Seuraus samojen esittäjien ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.

Tarkistus 182
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka 
luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella 
on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama 
terveysriski on alhaisempi, tai

a) vitamiinit, tai

Or. es

Tarkistus 183
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 184
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 1 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen lisäaineiden
käyttö tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen.

Or. es

Tarkistus 185
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Toimituksellinen muutos, joka liittyy positiiviluetteloa koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus 186
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 187
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 188
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. fr

Tarkistus 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden eri 
komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai 
muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun 
voimakkuuden muuttamisen, jos ne 
lisäävät merkittävässä määrin 
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa. 
Suodattimet ja patruunat eivät saa sisältää 
tupakkaa.

Or. en

Tarkistus 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 



AM\936107FI.doc 107/149 PE510.761v01-00

FI

Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 191
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Teknisiin ominaisuuksiin, joilla 
pyritään rajoittamaan tupakansavun 
tiettyjä haitallisia yhdisteitä tai lisäämään 
tupakkatuotteiden biologista hajoavuutta, 
ei vaikuteta.

Or. fr

Tarkistus 192
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta



PE510.761v01-00 108/149 AM\936107FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella rajoitettava tai, jos se on 
asianmukaisesti perusteltua, kiellettävä 
sellaisten tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät mitattavissa 
olevalla tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Or. en

Tarkistus 193
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä 
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Liite -I ei tieteellisen näytön perusteella 
saa sisältää sellaisia määriä lisäaineita, 
että ne lisäävät tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Or. en

Perustelu

Olisi kiellettävä kaikki tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
lisäävät lisäaineet eikä vain kyseisiä vaikutuksia ”merkittävällä tavalla” lisäävät.

Tarkistus 194
Salvador Sedó i Alabart
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät merkittävällä
tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Jäsenvaltioiden on tieteellisen näytön 
perusteella rajoitettava, tai asianmukaisin 
perustein kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden saattaminen 
markkinoille, joissa on lisäaineita sellaisia 
määriä, että ne lisäävät mitattavissa 
olevalla tavalla tupakkatuotteen toksisia tai 
riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia 
käyttövaiheessa.

Or. es

Tarkistus 195
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän kohdan mukaisesti 
toteuttamistaan toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Seuraus samojen esittäjien ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.

Tarkistus 196
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Komissio määrittää jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuuluuko 
tupakkatuote 7 kohdan soveltamisalaan. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen ja ne 
perustuvat tuoreimpaan tieteelliseen 
näyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Seuraus samojen esittäjien ehdotuksesta sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan myönteinen luettelo.

Tarkistus 197
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 198
Alajos Mészáros
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 199
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 200
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 201
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Jos tieteellinen näyttö osoittaa, että tietty 
lisäaine tai lisäaineen tietty määrä lisää 
tupakkatuotteen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa 
vain, jos sen määrä tai pitoisuus ylittää 
tietyn tason, mukaan luettuna normaalit 
turvamarginaalit, komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
22 artiklan mukaisesti näiden lisäaineiden 
enimmäismäärien asettamiseksi 
muuttamalla liitettä -I vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Komission valta asettaa enimmäismääriä olisi ulotettava myös lisäaineisiin, jotka ovat 
toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia vain, jos niiden pitoisuus ylittää tietyn tason. Tämä 
vastaisi ehdotusta, jonka mukaan lisäaineiden käyttö edellyttää positiiviluetteloa.
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Tarkistus 202
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä 6 artiklan 10 kohta sisältää direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan.
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Tarkistus 204
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Komissio voi määrittää 
jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan delegoiduilla säädöksillä, 
kumoaako se tämän vapautuksen vai ei,
jos olosuhteissa tapahtuu merkittävä 
muutos, mikä tarkoittaa 
tuoteryhmäkohtaisten myyntimäärien 
kasvua vähintään 20 prosentilla 
kymmenessä markkinavolyymiltään 
suurimassa jäsenvaltiossa. Nämä 
delegoidut säädökset hyväksytään 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen, eikä 
niitä sovelleta 17 artiklassa tarkoitettuihin 
uusiin tupakkatuoteryhmiin.

Or. es

Tarkistus 205
Pilar del Castillo Vera

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 

10. Muut tupakkatuotteet kuin savukkeet, 
kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet 
vapautetaan 1 ja 5 kohdassa säädetyistä 
kielloista. Komissio voi jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa
täytäntöönpanosäädöksiä tämän 
vapautuksen kumoamiseksi, jos 
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merkittävä muutos, joka vahvistetaan 
komission raportissa.

olosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos,
johon liittyy jonkin tuoteluokan 
myyntimäärän kasvua vähintään 
20 prosentilla 10:ssä 
markkinavolyymiltään suurimmassa 
jäsenvaltiossa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
21 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä 
ei sovelleta 17 artiklassa tarkoitettuihin 
uusiin tuoteryhmiin.

Or. en

Tarkistus 206
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Perinteisen nenänuuskan ja purutupakan kulutus rajoittuu Euroopan harvoihin alueisiin ja on 
osa tapakulttuuria. Lisäksi nenänuuskaa ja purutupakkaa käyttävät etupäässä vanhemmat 
henkilöt. Myös 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin merkintävaatimuksiin sovelletaan 
nenänuuskan ja purutupakan osalta samoja, vähemmän rajoittavia säännöksiä kuin 
sikareihin, pikkusikareihin ja piipputupakkaan. Siksi 6 artiklassa olisi sovellettava samaa 
poikkeusta.
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Tarkistus 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 208
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Savuttomat tupakkatuotteet perustuvat perinteisesti savukkeita enemmän makuihin mutta ovat 
tosiasiallisesti savukkeita terveellisempiä. Lisäksi niitä käyttävät usein vanhemmat ihmiset, 
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jolloin ei ole olemassa riskiä, että ne houkuttelisivat nuorempia sukupolvia. Jos 
kulutustottumukset muuttuvat, ne muuttuvat hitaasti, joten ei ole syytä välittömiin toimiin. 
Näin ollen päätös olisi jätettävä lainsäätäjille.

Tarkistus 209
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 210
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

10. Muita tupakkatuotteita kuin 
savukkeita, kääretupakkaa ja savuttomia 
tupakkatuotteita ei vapauteta 1 ja 5 
kohdassa säädetyistä kielloista.

Or. el
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Tarkistus 211
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 212
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 213
Alajos Mészáros
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 214
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Saadakseen ainesosan merkityksi 
liitteeseen -I valmistajien ja tuojien on 
tehtävä hakemus komissiolle. 
Hakemukseen on liitettävä seuraavat 
tiedot:
a) hakijan nimi tai toiminimi ja 
vakituinen osoite;
b) ainesosan kemiallinen nimi;
c) aineosan tehtävä ja yhdessä 
savukkeessa käytettävä enimmäismäärä;
d) tieteellisiin tietoihin perustuva selkeä 
näyttö siitä, että ainesosaa ei koske 
mikään tässä artiklassa luetelluista 
hylkäämisperusteista.
Komissio voi pyytää asianomaista 
tiedekomiteaa määrittämään, koskeeko 
jokin tässä artiklassa luetelluista 
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hylkäämisperusteista itse ainesosaa tai 
sen tiettyä pitoisuutta. Komissio tekee 
päätöksen 1 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti viimeistään vuoden 
kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

On säädettävä ainesosien positiiviluettelon laatimiseen käytettävästä menettelystä.

Tarkistus 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Suussa käytettäväksi tarkoitettu 
tupakka (nuuska) vapautetaan tämän 
direktiivin 6 artiklan säännösten 
soveltamisesta.

Or. sv

Perustelu

Koska nuuskan myynti on yleisesti kielletty EU:ssa, rajat ylittävää kiinnostusta nuuskan
sisällön sääntelyyn EU:n tasolla ei ole. Sääntelyn olisikin sen sijaan oltava kansallista ja sen 
jäsenvaltion (Ruotsin) vastuulla, jossa myynti on sallittu. Komission direktiiviehdotuksessa ei 
säännellä riittävästi esimerkiksi terveydelle vaarallisia lisäaineita. Aineisiin, jotka voivat olla 
vaarallisia terveydelle ei puututa millään tavoin, kun taas tavallisia maku- ja aromiaineita 
säännellään tiukasti.

Tarkistus 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Terveysvaroitusten graafisen 3. Terveysvaroitusten graafisen 
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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.

koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ja rajoittamatta 10 ja 
11 artiklan pakkausmerkintäsääntöjä 
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

Tarkistus 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Terveysvaroitusten graafisen 
koskemattomuuden ja näkyvyyden 
varmistamiseksi ne on painettava tai 
kiinnitettävä 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

Savukepakkausten terveysvaroitukset painetaan jo pakkauksiin. Sikarien ja muiden 
erikoistuotteiden pakkauksissa varoitusten painaminen aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta 
tuottajille, jotka ovat usein pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tiedossa ei ole, että 
terveysvaroitustarroja olisi irrotettu pakkauksista. Sen vuoksi niiden painaminen pakkauksiin 
ei tuo selvää lisäarvoa.
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Tarkistus 218
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 220
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 221
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el
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Tarkistus 222
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 223
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä ei pitäisi säätää pakkauksen suunnittelusta, eli tässä tapauksessa fyysisestä 
pakkauskoosta. Tällaiset säännöt edistävät laitonta kauppaa ja rajoittavat kuluttajan 
valinnanmahdollisuutta, innovaatiota ja kilpailua. Samalla heikennetään tai vaikeutetaan 
teollis- ja tekijänoikeuksia. Toimenpide on lisäksi kohtuuton.

Tarkistus 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Savukepakkauksissa yleisvaroitus ja 
tiedotusviesti on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sivuihin. 
Varoituksen on oltava vähintään 20 mm 
leveä ja 43 mm korkea. Kääretupakassa 
tiedotusviesti on painettava sille pinnalle, 
joka tulee näkyviin, kun 
vähittäismyyntipakkaus avataan. Sekä 
yleisvaroituksen että tiedotusviestin on 
katettava 40 prosenttia siitä pinnasta, jolle 
ne painetaan.

Or. en

Tarkistus 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 226
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 227
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

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

Or. nl

Tarkistus 228
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 229
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 230
Alajos Mészáros
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tässä kohdassa siirretyllä vallalla annetaan komissiolle mahdollisuus muuttaa direktiivin 
oleellisia osia ilman Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaista osallistumista, mikä 
on vastoin SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan määräyksiä.

Tarkistus 232
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tässä artiklassa määriteltyjen 
terveysvaroitusten sijainnin, muodon, 
ulkoasun ja suunnittelun määrittämiseksi, 

Poistetaan.
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mukaan luettuna kirjasinlaji ja taustaväri.

Or. de

Tarkistus 233
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 80 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Perustelu

Terveysvaroitukset ovat tärkeitä, koska niillä lisätään tietoisuutta tupakan kielteisistä 
terveysvaikutuksista ja estetään nuoria aloittamasta tupakkatuotteiden käyttöä. Sen vuoksi 
terveysvaroitusten kokoa olisi kasvatettava.

Tarkistus 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 235
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 236
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 237
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 45 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ja 
60 prosenttia sen takapuolen ulkopinnasta;
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Or. en

Tarkistus 238
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Belgialla on nykyään tiukimmat säännökset (katetun alan on oltava etupuolella 43 prosenttia 
ja takapuolella 62 prosenttia). Jos varoitustekstille varattaisiin sitäkin suurempi pinta-ala, 
loukattaisiin selvästi tavaramerkkioikeuksia. Eräässä Eurobarometri-tutkimuksessa 
82 prosenttia vastaajista ilmoitti, etteivät varoitukset vaikuta heidän tupakointipäätökseensä.

Tarkistus 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 40 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnissa ei selkeästi osoiteta, mikä lisävaikutus 75 prosentin 
kattavalla terveysvaroituksella on esimerkiksi 50 prosenttia kattavaan varoitukseen 
verrattuna. Kun otetaan huomioon tuotemerkkien teollis- ja tekijänoikeudet sekä 
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markkinaosuuksien vahvistaminen suurten tuottajien eduksi, terveysvaroitusten kokoa 
ulkopinnassa olisi pienennettävä.

Tarkistus 240
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 40 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

Or. de

Tarkistus 241
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 40 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ja 
50 prosenttia sen takapuolen ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 242
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden on katettava 75 prosenttia (c) niiden on katettava 40 prosenttia
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vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta;

vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ulkopinnasta
ja 50 prosenttia takapuolen ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 243
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 30 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etupuolen ja 
40 prosenttia sen takapuolen ulkopinnasta;

Or. en

Tarkistus 244
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 245
Konrad Szymański

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

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

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

Or. en

Tarkistus 246
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 247
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 248
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen säännös ei ole käytännöllinen, koska tuotemerkit eivät joissain tapauksissa jäisi 
enää lainkaan näkyviin, kun taas suuremman pinnan kattava terveysvaroitus näkyisi joka 
tapauksessa.

Tarkistus 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) ne on sijoitettava samansuuntaisesti 
kuin muut pakkauksessa olevat tiedot;

Or. en

Tarkistus 251
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) ne on sijoitettava samansuuntaisesti 
kuin muut pakkauksessa olevat tiedot;

Or. nl

Perustelu

Edellä esitetty velvoite esittää vähittäismyyntipakkauksessa ja myyntipäällyksessä 
terveysseikkoihin liittyviä ilmoituksia aiheuttaa myyjille ongelmia tunnistaa eri valmistajien 
tuotemerkit kioskien (ja pienten myymälöiden) myymäläkalusteissa. Myymäläkalusteiden 
korvaaminen merkitsisi suurta investointia myyjille, joiden katteet ovat jo pienentyneet. 
Lisäksi tutkimus osoittaa, että lehtikioskit ovat taloudellisesti hyvin riippuvaisia tupakan 
myynnistä.

Tarkistus 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

(e) ne on sijoitettava samansuuntaisesti 
kuin muut pakkauksessa olevat tiedot;

Or. en

Tarkistus 253
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 254
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 255
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. el

Tarkistus 256
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. pt

Tarkistus 257
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 

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

Or. de

Tarkistus 258
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. pt

Tarkistus 259
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 260
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 261
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 262
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten osalta 

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

Or. es

Tarkistus 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähintään 50 mm;

Or. en

Tarkistus 264
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

i) korkeus: vähintään 64 mm; i) korkeus: vähintään 50 mm;

Or. en

Tarkistus 265
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

ii) leveys: vähintään 55 mm. ii) leveys: vähintään 42 mm.

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä ei pitäisi rajoittaa pakkauksen mittasuhteita siinä määrin, että esimerkiksi 
vähintään kymmenen savuketta sisältävät vähittäismyyntipakkaukset kielletään. Tällaisilla 
vaatimuksilla vaikutetaan alan työpaikkoihin koko toimitusketjussa, myös valmistajien osalta, 
ja edistetään laitonta kauppaa sekä vähennetään kuluttajan valinnanmahdollisuutta, 
innovaatiota ja kilpailua. Samalla heikennetään tai vaikeutetaan teollis- ja tekijänoikeuksia. 
Toimenpide on lisäksi kohtuuton.

Tarkistus 266
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) terveysvaroitusten on kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksissa ja 
vähittäismyyntipakkauksissa, joiden 
ulkopinta on yli 75 cm2, katettava 
vähintään 22,5 cm2:n pinta-ala 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. de

Tarkistus 267
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

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

Or. pt

Tarkistus 268
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 269
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

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

Or. nl
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Tarkistus 270
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 271
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Tässä kohdassa siirretyllä vallalla annetaan komissiolle mahdollisuus muuttaa direktiivin 
oleellisia osia ilman Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaista osallistumista, mikä 
on vastoin SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan määräyksiä.

Tarkistus 273
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 274
Niki Tzavela

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, vuorottelun ja mittasuhteiden 
määrittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 275
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 276
Jean-Pierre Audy

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. fr

Tarkistus 277
Jean-Pierre Audy

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. fr

Tarkistus 278
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta
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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

Tarkistus 279
Niki Tzavela

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

Tarkistus 280
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en


