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Tarkistus 281
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet ja kääretupakka on vapautettava 
velvoitteesta, joka koskee 8 artiklan 2 
kohdan mukaisen tiedotusviestin ja 9 
artiklan mukaisten yhdistettyjen 
terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 
kohdassa täsmennetyssä 
yleisvaroituksessa on oltava viittaus 
lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka kuin 
savukkeet ja kääretupakka on vapautettava 
8 ja 9 artiklan velvoitteista. Kussakin
muun poltettavaksi tarkoitetun tupakan 
kuin savukkeiden ja kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on esitettävä 
yleisvaroitus ”Tupakointi tappaa / 
tupakointi tappaa – lopeta nyt”. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä jokin direktiivin liitteessä I 
lueteltu yleinen tekstivaroitus. Yleisessä
tekstivaroituksessa on oltava viittaus 
lopettamista koskeviin palveluihin.

Or. es

Tarkistus 282
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muu poltettavaksi tarkoitettu tupakka
kuin savukkeet ja kääretupakka on 
vapautettava velvoitteesta, joka koskee 8 
artiklan 2 kohdan mukaisen tiedotusviestin 
ja 9 artiklan mukaisten yhdistettyjen 

Muuta poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa
kuin savukkeita ja kääretupakkaa ei 
vapauteta velvoitteesta, joka koskee 
8 artiklan 2 kohdan mukaisen 
tiedotusviestin ja 9 artiklan mukaisten 
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terveysvaroitusten esittämistä. Kussakin 
näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

yhdistettyjen terveysvaroitusten 
esittämistä. Kussakin näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
esitettävä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyn yleisvaroituksen lisäksi jokin 
tämän direktiivin liitteessä I lueteltu 
tekstivaroitus. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyssä yleisvaroituksessa on oltava 
viittaus lopettamista koskeviin palveluihin 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. el

Tarkistus 283
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleinen tekstivaroitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen kaikkein näkyvimmälle 
pinnalle, lukuun ottamatta läpinäkyviä 
kääreitä, joita käytetään 
vähittäismyynnissä. Liitteessä I lueteltuja 
tekstivaroituksia on vuoroteltava niin, että 
taataan niiden säännöllinen esiintyminen. 
Nämä varoitukset on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen toiseksi näkyvimmälle 
pinnalle, lukuun ottamatta läpinäkyviä 
kääreitä, joita käytetään 
vähittäismyynnissä.

Or. es

Tarkistus 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleisvaroitus on painettava tai 
kiinnitettävä pysyvästi niin, että sitä ei voi 
irrottaa, vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kaikkein 
näkyvimmälle pinnalle. Liitteessä I 
lueteltuja tekstivaroituksia on vuoroteltava 
niin, että taataan niiden säännöllinen 
esiintyminen. Nämä varoitukset on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa,
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen toiseksi näkyvimmälle 
pinnalle.

Or. en

Tarkistus 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yleisvaroitus on painettava tai 
kiinnitettävä pysyvästi niin, että sitä ei voi 
irrottaa, vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kaikkein 
näkyvimmälle pinnalle. Liitteessä I 
lueteltuja tekstivaroituksia on vuoroteltava 
niin, että taataan niiden säännöllinen 
esiintyminen. Nämä varoitukset on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa,
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen toiseksi näkyvimmälle 
pinnalle.

Or. en
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Perustelu

Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille vähäisen tuotantomäärän pakkauksiin 
painaminen vaikuttaa suhteettomalta vaatimukselta. Nykyisin yleisesti käytettävä tarra on 
hyväksyttävä.

Tarkistus 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

Varoitukset voidaan kiinnittää tarroilla 
edellyttäen, että tällaisia tarroja ei voida 
irrottaa.

Or. en

Tarkistus 287
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 288
Salvador Sedó i Alabart

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

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten vähittäismyyntipakkausten 
tapauksessa, joissa näkyvimmän pinnan 
pinta-ala on yli 75 cm2, edellä 2 ja 
3 kohdassa täsmennettyjen varoitusten on 
katettava vähintään 22,5 cm2 jokaisella 
pinnalla. Tämän pinta-alan on oltava 
24 cm2, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 26,25 cm2, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.

Or. es

Tarkistus 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Muiden tuotteiden kuin savukkeiden 
vähittäismyyntipakkausten, joiden 
näkyvin ulkopinta on yli 75 cm2:n 
suuruinen, osalta 2 kohdassa 
tarkoitettujen varoitusten pinta-alan on 
kuitenkin katettava vähintään 22,5 cm2

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

Or. en

Tarkistus 290
Salvador Sedó i Alabart
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
yleisvaroitus ja tekstivaroitus on

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yleinen 
tekstivaroitus ja tekstivaroitus on

Or. es

Tarkistus 291
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pakkauksissa, joiden etu- ja takapinta 
on yli 75 cm2, terveysvaroitusten on 
katettava molemmilla pinnoilla vähintään 
22,5 cm2 kyseisestä pinnasta. Jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, 
tämän pinnan on oltava 24 cm2, ja jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä, 
sen on oltava 26,25 cm2.

Or. de

Tarkistus 292
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Varoitukset voidaan esittää myös tarroilla, 
edellyttäen ettei näitä tarroja voida 
irrottaa. Jäsenvaltiot voivat 
kielivaatimusten täyttämiseksi määrittää 
kirjasimen pistekoon edellyttäen, että 
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mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

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

Or. es

Tarkistus 293
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) painettava mustalla lihavoidulla
tekstillä valkoiselle taustalle. Varoitukset 
voivat olla myös tarroina, jos ne säilyvät 
pakkauksen pinnalla pysyvästi.
Jäsenvaltiot voivat kielivaatimusten 
täyttämiseksi määrittää kirjasimen 
pistekoon edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetty kirjasinkoko 
on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

Or. de

Perustelu

Valmistajat ja erityisesti pienvalmistajat tuovat monia muita tuotteita kuin savukkeita ja 
kääretupakkaa kolmansista maista. Tällöin kulloisetkin osoitteisiin liittyvät ja maakohtaiset 
pakkausmerkinnät ovat pakostakin tarroina.

Tarkistus 294
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Varoitukset voidaan kiinnittää tarroina 
edellyttäen, ettei näitä tarroja voida 
irrottaa. Jäsenvaltiot voivat 
kielivaatimusten täyttämiseksi määrittää 
kirjasimen pistekoon edellyttäen, että 
kansallisessa lainsäädännössä täsmennetty 
kirjasinkoko on sellainen, että se peittää 
mahdollisimman suuren osan vaaditulle 
tekstille varatusta alueesta;

Or. pt

Tarkistus 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille vähäisen tuotantomäärän pakkauksiin 
painaminen vaikuttaa suhteettomalta vaatimukselta. Nykyisin yleisesti käytettävä tarra on 
hyväksyttävä.

Tarkistus 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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

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

(b) keskitettävä alueelle, jolle teksti on 
painettava tai kiinnitettävä pysyvästi niin, 
että sitä ei voi irrottaa, yhdensuuntaisesti 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ylälaidan kanssa;

Or. en

Tarkistus 297
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Säännös ei vaikuta myönteisesti sisämarkkinoihin eikä kansanterveyden suojeluun. Se olisi 
muotoiltava selvästi ja yksiselitteisesti.

Tarkistus 298
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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joka vahvistetaan komission raportissa.

Or. nl

Tarkistus 299
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 301
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 10 artiklan 1 ja 5 kohta sisältävät direktiivin olennaisia osia eivätkä näin ollen 
sisälly delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 303
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaista merkittävää muutosta kulutustottumuksissa ei todennäköisesti tapahdu niin nopeasti, 
etteikö kysymystä voitaisi esittää lainsäätäjien tarkasteltavaksi. Tämän seikan delegoiminen 
komissiolle antaisi sille liikaa harkintavaltaa.

Tarkistus 305
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 306
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen sille pinnalle, 
johon huomio todennäköisimmin 
kiinnittyy, ja lisäksi kuhunkin tuotteen 
yhteydessä käytettyyn mahdolliseen 
myyntipäällykseen, tämä ei koske 
ylimääräisiä, täysin läpinäkyviä 
pakkauksia;

Or. de

Tarkistus 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille vähäisen tuotantomäärän pakkauksiin 
painaminen vaikuttaa suhteettomalta vaatimukselta. Nykyisin yleisesti käytettävä tarra on 
hyväksyttävä.

Tarkistus 308
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) sen on katettava 15 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ulkopinnasta. Tämän
osuuden on oltava 18 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
20 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

Or. de

Perustelu

Eräässä Eurobarometri-tutkimuksessa 82 prosenttia vastaajista ilmoitti, etteivät varoitukset 
vaikuta heidän päätökseensä tupakkatuotteiden käytöstä.

Tarkistus 309
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. nl

Tarkistus 310
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 311
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä seikka on jätettävä lainsäätäjien harkintavaltaan.

Tarkistus 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 314
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähittäismyyntipakkauksen, Poistetaan.
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mahdollisen myyntipäällyksen ja itse 
tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei 
saa olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 
joka
a) edistää tupakkatuotteen myyntiä 
tavalla, joka on virheellinen, 
harhaanjohtava tai vilpillinen tai antaa 
todennäköisesti väärän vaikutelman 
tuotteen ominaisuuksista, 
terveysvaikutuksista, vaaroista tai 
päästöistä;
b) antaa ymmärtää, että tietty 
tupakkatuote on vähemmän haitallinen 
kuin muut tai että sillä on elinvoimaa ja 
energiaa lisääviä, parantavia, 
nuorentavia, luonnollisia, orgaanisia tai 
muutoin positiivisia terveydellisiä tai 
sosiaalisia vaikutuksia;
c) viittaa aromiin, makuun, joihinkin 
aromi- tai makuaineisiin tai muihin 
lisäaineisiin tai niiden puutteeseen;
d) muistuttaa elintarviketta.

Or. de

Perustelu

Säännös ei vaikuta myönteisesti sisämarkkinoihin eikä kansanterveyden suojeluun.

Tarkistus 315
Ewald Stadler

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

Komission teksti Tarkistus

a a) antaa ymmärtää, että tietty 
tupakkatuote on vähemmän haitallinen 
kuin muut, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa voidaan osoittaa tieteellisesti, että 
haittavaikutus on huomattavasti 
vähäisempi verrattuna jo kaupan oleviin 
tupakkatuotteisiin;
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Or. de

Perustelu

Kun tupakkatuotteita käytetään, palamisprosessissa syntyy erilaisia haitallisia aineita. Tässä 
vaiheessa olisi varsin epäoikeudenmukaista kieltää sellaisten tupakkatuotteiden kehittäminen, 
joissa haitallisten aineiden määriä on vähennetty. Näin valmistajilta otettaisiin motivaatio 
jatkaa tupakoinnin vaikutusten tutkimista uudentyyppisten tuotteiden kehittämiseksi.

Tarkistus 316
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Eri tupakkatuotteille on erilaiset vaikutukset. Täysi-ikäiset kuluttajat ottavat tupakkatuotteita 
valitessaan vähemmän huomioon tuotekuvauksen kuin todellisen subjektiivisen tuntemuksen, 
joka näitä tuotteita käytettäessä syntyy. Kategoriat ”energiaa lisäävä” ja ”elinvoimaa 
lisäävä” ovat luonteeltaan subjektiivisia. Kategoriat ”orgaaninen” ja ”luonnollinen” ovat 
siinä mielessä hyväksyttäviä, että tupakkatuotteiden käyttäminen kiistämättä johtaa 
biokemiallisiin reaktioihin.

Tarkistus 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 319
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Savukkeet ovat edelleen laillinen tuote, ja niitä erottaa toisistaan tavallisesti niiden erityinen 
maku, johon tuottajien on saatava viitata. Ainoa poikkeus on, jos tämä on harhaanjohtavaa 
tuotteen terveysvaikutusten kannalta, mikä kuitenkin otetaan huomioon a ja b alakohdassa.
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Tarkistus 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto estäisi ”American blendin” kaltaisten kuvausten käytön (joka tarjoaa 
tupakoitsijoille tietoa tuotteen mausta sekä siinä käytetystä tupakkaseoksesta). Ei ole 
objektiivista syytä sille, että säännös olisi näin laaja-alainen.

Tarkistus 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäljempänä 1 c alakohdassa esitettyä 
ei sovelleta sikareihin ja 
piipputupakkaan;

Or. en

Tarkistus 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 323
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
ovat symbolit, nimet, tavaramerkit, 
kuvalliset tai muut merkit, harhaanjohtavat 
värit, irtolehtiset tai muu lisämateriaali, 
jotka antavat vaikutelman, että tietty 
tupakkatuote olisi vähemmän haitallinen 
kuin toinen.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaisten valmistajien kilpailuetuja pakkauksen suunnittelussa ei saa vaarantaa, ellei 
kyse ole harhaanjohtavuudesta.

Tarkistus 324
Francesco De Angelis
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tällaisia kiellettyjä tekijöitä ja piirteitä 
voivat olla muun muassa tekstit, symbolit, 
nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut 
merkit tai muu lisämateriaali kuten 
liimalaput, tarrat, kiinnitetyt lehtiset, 
raaputusmerkit ja taskut.

Or. en

Perustelu

”Harhaanjohtavien värien” kieltämiselle ei ole perustetta, ja termin merkitys on hyvin 
subjektiivinen. Halkaisijaltaan pienempien savukkeiden kieltäminen ja tuotteen muotoon 
viittaaminen eivät sovi tähän artiklaan. Näiden tuotteiden kieltäminen helpottaisi laitonta 
kauppaa, vähentäisi kuluttajien valinnanvaraa, heikentäisi innovointia ja haittaisi kilpailua.

Tarkistus 325
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Muotoilu ”harhaanjohtavat värit” tuottaa huomattavia määrittämisongelmia ja antaisi 
kaikille jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä 
muitakin värejä. Tämä johtaisi suureen oikeudelliseen epävarmuuteen ja olisi vastoin 
komission ajamaa sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista.

Tarkistus 326
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 327
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 328
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 329
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On epäselvää, miksi niin kutsutut ohuet savukkeet olisivat harhaanjohtavia. Kyseessä on 
yleinen tuote, joka ei aiheuta lisääntynyttä terveysvaaraa.

Tarkistus 331
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 332
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tällainen lakisääteinen olettama perustuisi tutkimukseen, jota ei ole, joten se on syytä hylätä.

Tarkistus 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tupakkatuotteen muotoon.

Or. en

Tarkistus 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
tuotemerkkeihin, jotka olivat käytössä 
19. joulukuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 335
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. nl

Perustelu

Ehdotetut pakkausta koskevat rajoitukset aiheuttaisivat kohtuuttomia vaikutuksia poltettavaksi 
tarkoitettua tupakkaa valmistaville pk-yrityksille. Ne toimivat jo pääasiassa erityisaloilla 
tuotannon monipuolistamisen avulla. Tähän sisältyvät muun muassa tupakkatölkit. Ne 
menettäisivät näiden toimenpiteiden vuoksi ainutlaatuisen markkinointiväittämänsä (unique 
selling proposition). Ymmärrän, että tupakoitsijoita kehotetaan terveydellisistä syistä 
lopettamaan tupakointi, mutta vaikuttaa siltä, että pakkauksella ei ole mitään vaikutusta 
tupakoinnin aloittamiseen (Eurobarometri nro 385, 2012).

Tarkistus 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer



AM\936769FI.doc 31/115 PE510.829v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On epäselvää, millainen vaikutus säännöksellä olisi, joten tämän vuoksi puuttuminen 
tuottajien vapauteen markkinoida laillista tuotetta vaikuttaa kohtuuttomalta.

Tarkistus 337
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 338
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 340
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 342
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen 
on oltava muodoltaan suorakulmainen 
särmiö. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan pussimainen eli suorakaiteen 
muotoinen tasku, jossa on suuaukon 
peittävä läppä. Läpän on katettava 
vähintään 70 prosenttia pakkauksen 
etuosasta. Savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
vähintään 19 savuketta. Kääretupakan 
vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 
tupakkaa vähintään 40 g.

Or. en

Tarkistus 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 344
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 345
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 346
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksen 
ulkopinnat ja mahdolliset 
myyntipäällykset on standardoitava 
seuraavalla tavalla:
a) ne eivät saa sisältää tavaramerkkejä tai 
muita merkkejä tupakkatuotteiden 
tuotemerkin nimeä ja mahdollista 
tyyppinimeä lukuun ottamatta;
b) niiden on oltava komission määräämää 
tummaa, ei houkuttelevaa väriä;
c) tuotemerkin nimi ja mahdollinen 
tyyppinimi
i) eivät saa esiintyä useammin kuin 
kerran kullakin pinnalla
ii) on esitettävä vaakatasossa ja 
samansuuntaisina yhdistetyn 
terveysvaroituksen kanssa sen alapuolella 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntikääreen etu- ja 
takapinnalla jäljellä olevan tilan keskellä;
iii) niiden on oltava jäljempänä 
3 kohdassa vahvistettujen 
yksityiskohtaisempien sääntöjen 
mukaisia;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistettaisiin esittelijän ehdotusta standardoidusta pakkaamisesta 
laajentamalla sitä kaikkeen poltettavaksi tarkoitettuun tupakkaan. On myös tärkeää, että 
standardiväri on tumma ja ei houkutteleva, koska tämän on osoitettu olevan tehokkaampaa 
kuin kirkkaampien värien.

Tarkistus 347
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 348
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 349
Alajos Mészáros
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 350
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 351
Ewald Stadler
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 352
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 354
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 355
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 357
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 358
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 359
András Gyürk
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 360
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 361
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Yksilöllisten tunnisteiden avulla on 
voitava määrittää

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen
tunnisteiden avulla on voitava määrittää:

Or. en

Tarkistus 365
Jürgen Creutzmann

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

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan) 
tunnistetiedot

j) kaikkien ostajien (valmistuksesta 
ensimmäiseen asiakkaaseen) tunnistetiedot

Or. en

Perustelu

Jäljitettävyyttä koskeva järjestelmä aiheuttaa tuottajille merkittävän taakan. Vaatimus, jonka 
mukaan jopa vähittäismyyntipaikka on lisättävä tietoihin, osoittautunee lähes mahdottomaksi 
pienille tuottajille, koska ne käyttävät välittäjiä. Joka tapauksessa markkinat, joille tuote on 
tarkoitettu, on tärkeä tieto laittoman kaupan vähentämiseksi, mutta täsmällinen tieto 
vähittäismyyntipaikasta ei vaikuta merkitykselliseltä. Lisäksi alkuperäinen sanamuoto ylittää 
sen, mitä sovittiin tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen yhteydessä.

Tarkistus 366
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäljitettävyyttä koskeva järjestelmä aiheuttaa tuottajille merkittävän taakan. Vaatimus, jonka 
mukaan jopa vähittäismyyntipaikka on lisättävä tietoihin, osoittautunee lähes mahdottomaksi 
pienille tuottajille, koska ne käyttävät välittäjiä. Joka tapauksessa markkinat, joille tuote on 
tarkoitettu, on tärkeä tieto laittoman kaupan vähentämiseksi, mutta täsmällinen tieto 
vähittäismyyntipaikasta ei vaikuta merkitykselliseltä. Lisäksi alkuperäinen sanamuoto ylittää 
sen, mitä sovittiin tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen yhteydessä.

Tarkistus 367
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäljitettävyyttä koskeva järjestelmä aiheuttaa tuottajille merkittävän taakan. Vaatimus, jonka 
mukaan jopa vähittäismyyntipaikka on lisättävä tietoihin, osoittautunee lähes mahdottomaksi 
pienille tuottajille, koska ne käyttävät välittäjiä. Joka tapauksessa markkinat, joille tuote on 
tarkoitettu, on tärkeä tieto laittoman kaupan vähentämiseksi, mutta täsmällinen tieto 
vähittäismyyntipaikasta ei vaikuta merkitykselliseltä. Lisäksi alkuperäinen sanamuoto ylittää 
sen, mitä sovittiin tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen yhteydessä.

Tarkistus 368
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat antavat 
kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan 
osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 

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

toimijaan ennen ensimmäistä asiakasta, 
mukaan luettuna maahantuojat, varastot ja 
kuljetusliikkeet – käyttöön laitteet, joita 
tarvitaan ostettujen, myytyjen, 
varastoitujen, kuljetettujen tai muutoin 
käsiteltyjen tupakkatuotteiden 
kirjaamiseen. Laitteilla on pystyttävä 
lukemaan ja siirtämään tiedot sähköisesti 
tiedontallennusjärjestelmään 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäljitettävyyttä koskeva järjestelmä aiheuttaa tuottajille merkittävän taakan. Vaatimus, jonka 
mukaan jopa vähittäismyyntipaikka on lisättävä tietoihin, osoittautunee lähes mahdottomaksi 
pienille tuottajille, koska ne käyttävät välittäjiä. Joka tapauksessa markkinat, joille tuote on 
tarkoitettu, on tärkeä tieto laittoman kaupan vähentämiseksi, mutta täsmällinen tieto 
vähittäismyyntipaikasta ei vaikuta merkitykselliseltä. Lisäksi alkuperäinen sanamuoto ylittää 
sen, mitä sovittiin tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen yhteydessä.

Tarkistus 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 370
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 371
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 22 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

Poistetaan.

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

Or. nl

Tarkistus 372
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 373
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

10. Edellä 1–8 kohtaa sovelletaan 
savukkeisiin ja kääretupakkaan 3 vuoden 
kuluttua ja kaikkiin muihin 
tupakkatuotteisiin 7 vuoden kuluttua
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

Or. en
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Perustelu

Käyttöön otettava jäljitettävyysjärjestelmä on hyvin monimutkainen, eikä sitä ole tähän 
mennessä testattu näin laaja-alaisena. Tämän vuoksi pidempi täytäntöönpanoajanjakso on 
kohtuullinen, eikä vähiten pienten ja keskisuurten yritysten kannalta.

Tarkistus 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
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Vera, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa 
käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
markkinoille saattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan 
soveltamista. Kielto ei kuitenkaan koske 
perinteisiä suussa käytettäväksi 
tarkoitettuja tupakkatuotteita, jotka 
voidaan sallia yksittäisissä jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 378
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)



AM\936769FI.doc 55/115 PE510.829v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Nuuskan ainesosien sääntelystä vastaa se 
jäsenvaltio, jossa nuuskan myynti on 
sallittu Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymisasiakirjan 151 artiklan 
mukaisesti. Nuuskalle on sen vuoksi 
myönnettävä poikkeus tämän direktiivin 
6 artiklan säännöksistä.

Or. sv

Perustelu

Koska nuuskan myynti on yleisesti kielletty EU:ssa, ei ole rajat ylittävää intressiä säännellä 
ainesosia EU:n tasolla. Niitä pitää sen sijaan säännellä kansallisesti, ja sääntelystä vastaa se 
jäsenvaltio (Ruotsi), jossa nuuskan myynti on sallittu. Esimerkiksi terveydelle haitallisten 
lisäaineiden sääntely on komission direktiiviehdotuksessa riittämätöntä. Terveydelle 
mahdollisesti haitallisiin aineisiin ei puututa lainkaan mutta tavallisia makuaineita 
säännellään tiukasti.

Tarkistus 380
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Osasto II – IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti

Tupakkatuotteiden myynti

Or. en

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus samojen laatijoiden esittämien internetmyyntiä ja 
myyntipisteessä esittelyä koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 381
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 382
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti

Tupakkatuotteiden internetmyynti

Or. en

Perustelu

Kaikki internetmyynti on kiellettävä, ei pelkästään rajat ylittävä myynti. Tosiasiallinen iän 
varmistaminen on hyvin vaikeaa internetissä.

Tarkistus 383
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 
kuluttajille, ilmoittautumaan 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
vähittäismyyntiliike on sijoittautuneena, 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen 

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tupakkatuotteiden internetmyynti 
alueellaan.
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tai mahdollinen asiakas sijaitsee. Unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vähittäismyyntiliikkeiden on 
ilmoittauduttava toimivaltaisten 
viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

(Korvaa koko artiklan.)

Or. en

Perustelu

Internetissä on vaikea valvoa tupakanmyynnin ikärajojen noudattamista. Tupakan 
sähköisessä myynnissä ei usein noudateta voimassaolevaa lainsäädäntöä, esimerkiksi 
terveysvaroitusten osalta. Yhdeksän jäsenvaltiota on jo kieltänyt tupakan myynnin 
internetissä, ja EU:n laajuinen kielto olisi todennäköisesti helpoin tapa edetä.

Tarkistus 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä valtioiden 
rajat ylittävä etämyynti.
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viranomaisten rekisteriin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai 
mahdollinen asiakas sijaitsee. Kaikkien 
vähittäismyyntiliikkeiden, jotka aikovat 
ryhtyä harjoittamaan valtioiden rajat 
ylittävää etämyyntiä, on toimitettava 
vähintään seuraavat tiedot toimivaltaisille 
viranomaisille:

Or. en

Tarkistus 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 392
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tupakkatuotteiden valtioiden rajat 
ylittävä myynti
Kaikkien tässä direktiivissä tarkoitettujen 
tupakkatuotteiden tuonnille toisesta 
jäsenvaltiosta voidaan vahvistaa 
enimmäismäärä. Jäsenvaltiot vahvistavat 
enimmäismäärän tarkoituksenmukaiseksi 
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katsomallaan laskentatavalla (esim.: 
henkilöä kohden, ajoneuvoa kohden, 
yhteensä useiden tupakkatuotteiden 
osalta).

Or. fr

Tarkistus 393
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tupakan myyntipisteessä esittely

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tupakkatuotteiden esillepano 
myyntipisteissä ja myyntiautomaatit 
niiden alueella.
2. Tupakkatuotteet on peitettävä täysin 
kuluttajilta muulloin kuin 
tupakkatuotteiden hankinnan tai 
myynnin, inventoinnin, varastojen 
täydennyksen, henkilöstökoulutuksen tai 
varastointiyksikön ylläpidon aikana.
3. Tupakkatuotteiden esittely edellä 
2 kohdassa luetelluista syistä voi kestää 
vain tehtävien vaatiman ajan.
4. Tupakkatuotteiden hinnat on lueteltava 
standardoidussa muodossa. Pakettihintoja 
tai erityisalennuksia ei näytetä.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa ja EFTA-jäsenvaltioissa myyntipisteessä esittely ja myyntiautomaatit 
on jo kielletty. Eräs tupakkayhtiö haastoi Norjan oikeuteen vuonna 2010 kaupan esteen 
luomisesta. Tuomioistuin päätti asian Norjan hyväksi, mutta tapaus osoittaa, että EU:n on 
toteutettava toimia. Tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanoa koskevissa suuntaviivoissa lausutaan, että tupakkatuotteiden esillepano 



AM\936769FI.doc 63/115 PE510.829v01-00

FI

myyntipisteissä on mainostamista ja myynninedistämistä. Siinä suositellaan tupakkatuotteiden 
kaikenlaisen esillepanon kieltämistä myyntipisteissä.

Tarkistus 394
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tupakkatuotteiden valtioiden rajat 

ylittävä etämyynti
Jäsenvaltioiden on kiellettävä valtioiden 
rajat ylittävä tupakkatuotteiden etämyynti.

Or. en

Tarkistus 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Lupa markkinoille saattamiselle ja uusista
sekä vähemmän haitallisista 
tupakkatuoteryhmistä ilmoittaminen

Or. en

Tarkistus 396
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Uusista tupakkatuoteryhmistä 
ilmoittaminen

Uusista tupakkatuoteryhmistä ja 
mahdollisesti vähäriskisemmistä uusista 
tupakkatuoteryhmistä ilmoittaminen

Or. pt

Tarkistus 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
markkinoille saattamisen lupajärjestelmä 
vähäisemmän riskin tupakkatuotteille ja 
perittävä järjestelmän käytöstä 
kohtuullinen maksu. Jäsenvaltioiden on 
vaadittava, että tupakkatuotteiden 
valmistajat ja tuojat ilmoittavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisista uusista 
tupakkatuoteryhmistä ja kaikista 
vähäisemmän riskin tupakkatuotteista, 
joita ne aikovat saattaa kyseisten 
jäsenvaltioiden markkinoille, tätä 
koskevassa hakemuksessa. Tämä 
hakemus on toimitettava sähköisessä 
muodossa kuusi kuukautta ennen aiottua 
markkinoille saattamista, ja siihen on 
liitettävä yksityiskohtainen kuvaus 
kyseisestä tuotteesta, kaikista ehdotetuista 
merkinnöistä, käyttöedellytyksistä, 
tuotteen koostumuksesta, valmistus- ja 
valvontamenettelyistä sekä tiedot 
ainesosista ja päästöistä 5 artiklan 
mukaisesti. Vähäisemmän riskin 
tupakkatuoteryhmän markkinoille 
saattamista koskevaa lupaa hakevien
valmistajien ja tuojien on myös 
toimitettava kyseisille toimivaltaisille 
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viranomaisille seuraavat:

Or. en

Tarkistus 398
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 399
Salvador Sedó i Alabart

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

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

a) olennaiset tieteelliset tutkimukset 
tuotteen toksisuudesta, erityisesti sen 
ainesosien ja päästöjen osalta;

Or. es

Tarkistus 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset eri kuluttajaryhmien, 
mukaan luettuna nuorten, mieltymyksistä 
ja

b) saatavilla olevat tutkimukset ja 
markkinatutkimukset siitä, miten 
kuluttajat havaitsevat tuotteen 
merkintöineen ja käyttävät sitä, sekä eri 
kuluttajaryhmien, erityisesti nuorten, 
mieltymyksistä ja

Or. en

Tarkistus 401
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut käytettävissä olevat ja 
asiaankuuluvat tiedot, mukaan luettuna 
tuotetta koskeva riski-hyötyanalyysi, 
odotettavissa olevat vaikutukset tupakan 
käytön lopettamiseen, odotettavissa olevat 
vaikutukset tupakan käytön aloittamiseen 

Poistetaan.
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ja muut ennakoidut kuluttajien käsitykset.

Or. es

Tarkistus 402
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus hyväksyä pakkauksia ja 
pakkausmerkintöjä koskevia säännöksiä 
sellaisia uusia tupakkatuotteita varten, 
jotka on hyväksytty vähäriskisiksi ja jotka 
saattavat poiketa direktiivissä 
vahvistetuista vaatimuksista, ja niiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle.

Or. es

Tarkistus 403
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a–c 
alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a-c 
alakohdassa.



PE510.829v01-00 68/115 AM\936769FI.doc

FI

tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja.

Jäsenvaltioiden uudessa 
myyntilupajärjestelmässä on vahvistettava 
seuraavat vaatimukset:
1. riskien tieteellinen arviointi
2. näyttöön pohjautuvat standardit 
terveysriskien todistamiseksi
3. savun sisältämien haitallisten aineosien 
vähentäminen
4. 1 kohdan a–c alakohdan säännökset
5. markkinoille saattamisen jälkeinen 
markkinoiden seuranta
Jäsenvaltioiden myyntilupajärjestelmien 
olisi käsitettävä myös 
pakkausmerkintöihin, tekstivaroituksiin, 
pakkaamiseen ja mittaamiseen – myös 
tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin 
mittausmenetelmiin – sovellettavat 
vaatimukset sekä vähäisemmän riskin 
tupakkatuotteissa käytettäviä lisäaineita 
koskevat säännökset.
Jäsenvaltioilla on oltava oikeus vaatia 
tupakan valmistajia tai tuojia tekemään 
lisätestejä tai toimittamaan lisätietoja. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki tämän artiklan nojalla saamansa 
tiedot ja toimitettava sille tiedot 
mittausmenetelmistä.

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus mahdollistaa tavanomaisia tupakkatuotteita vähempiriskisten 
tupakkatuotteiden markkinoinnin sekä eduista tiedottamisen, mikäli jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset sen sallivat.
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Tarkistus 404
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
ilmoittavat maansa toimivaltaisille 
viranomaisille uusista tai päivitetyistä 
tiedoista, joita tarkoitetaan 1 kohdan a-c 
alakohdassa. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus vaatia tupakan valmistajia tai tuojia 
tekemään lisätestejä tai toimittamaan 
lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän artiklan nojalla 
saamansa tiedot. Jäsenvaltioilla on oltava 
oikeus ottaa käyttöön lupajärjestelmä ja 
veloittaa oikeasuhteisia maksuja. 
Jäsenvaltioilla on vähemmän haitallisten 
tuotteiden osalta oltava oikeus säätää 
erityisiä merkintöjä ja pakkauksia 
koskevia sääntöjä, jotka poikkeavat tämän 
direktiivin vaatimuksista. Tällaiset 
säännöt on annettava tiedoksi komissiolle.

Or. pt

Tarkistus 405
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Markkinoille saatettavien 
vähäisemmän riskin tupakkatuoteryhmien
on täytettävä tässä direktiivissä säädetyt 
vaatimukset. Vähäisemmän riskin 
tupakkatuoteryhmien riskin vähenemisen 
suhteen erilaisten ominaisuuksien vuoksi 
4 artiklassa tarkoitettuja 
mittausmenetelmiä, 6 artiklassa 
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määritelmään. tarkoitettua ainesosien sääntelyä ja 7, 8, 
9, 10, 12 ja 13 artiklassa tarkoitettuja 
pakkausmerkintöjä ja pakkauksia on 
vastaavasti mukautettava. Sovellettavat 
säännökset riippuvat siitä, kuuluvatko 
tuotteet 2 artiklan 29 kohdassa esitettyyn 
savuttomien tupakkatuotteiden 
määritelmään vai 2 artiklan 33 kohdassa 
esitettyyn poltettavaksi tarkoitetun tupakan 
määritelmään.

Or. de

Tarkistus 406
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Uusien markkinoille saatettavien 
tupakkatuoteryhmien on täytettävä tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset. 
Sovellettavat säännökset riippuvat siitä, 
kuuluvatko tuotteet 2 artiklan 29 kohdassa 
esitettyyn savuttomien tupakkatuotteiden 
määritelmään vai 2 artiklan 33 kohdassa 
esitettyyn poltettavaksi tarkoitetun tupakan 
määritelmään. Uudet tupakkatuotteet, 
joiden on tieteellisesti osoitettu olevan 
vähemmän haitallisia kuin perinteiset 
tupakkatuotteet, voidaan 12 artiklan
1 kohdan b alakohdan säännöksistä 
poiketen varustaa vähäisempää 
haitallisuutta koskevalla merkinnällä.

Or. cs

Tarkistus 407
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Osasto III, otsikko

Komission teksti Tarkistus

MUUT KUIN TUPAKKATUOTTEET Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 409
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Nikotiinia sisältävät tuotteet
1. Seuraavia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
voidaan saattaa markkinoille vain, jos ne 
on hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
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mukaisesti:
a) tuotteet, joissa on nikotiinia yli 2 
mg/yksikkö, tai
b) tuotteet, joiden nikotiinipitoisuus on yli 
4 mg/ml, tai
c) tuotteet, joiden käytön seurauksena 
nikotiinin keskimääräinen 
enimmäishuippupitoisuus plasmassa on 
yli 4 ng/ml.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
nikotiinimäärien päivittämiseksi ottaen 
huomioon tieteen kehitys ja nikotiinia 
sisältäville tuotteille direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti myönnetyt 
myyntiluvat.
3.
Kussakin 1 kohdassa asetetut rajat 
alittavien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:
Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi 
vaarantaa terveytesi.
4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetun 
terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:
a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
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mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Muiden kuin tupakkatuotteiden ei pidä kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan. Pelkkä 
viittaus direktiiviin 2001/83/EY ei riitä, sillä direktiivi ei ole suoraan sovellettavissa tähän. 
Sähkösavukkeisiin ja vastaaviin tuotteisiin liittyy merkittävästi vähäisempi riski verrattuna 
perinteisiin savukkeisiin, joten niiden olisi oltava vapaasti saatavilla. Direktiivin 2001/83/EY 
mukainen tuleva sääntely voi tapahtua ainoastaan direktiivin tarkistuksen yhteydessä ja 
näiden tuotteiden aiheuttamien terveysvaarojen perusteellisen analyysin jälkeen.

Tarkistus 410
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Nikotiinia sisältävät tuotteet
1. Seuraavia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
voidaan saattaa markkinoille vain, jos ne 
on hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti:
a) tuotteet, joissa on nikotiinia yli 2 
mg/yksikkö, tai
b) tuotteet, joiden nikotiinipitoisuus on yli 
4 mg/ml, tai
c) tuotteet, joiden käytön seurauksena 
nikotiinin keskimääräinen 
enimmäishuippupitoisuus plasmassa on 
yli 4 ng/ml.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
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nikotiinimäärien päivittämiseksi ottaen 
huomioon tieteen kehitys ja nikotiinia 
sisältäville tuotteille direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti myönnetyt 
myyntiluvat.
3.
Kussakin 1 kohdassa asetetut rajat 
alittavien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava seuraava terveysvaroitus:
Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi 
vaarantaa terveytesi.
4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetun 
terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:
a) se on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava 
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
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Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Nikotiinia sisältävät tuotteet
1. Seuraavia nikotiinia sisältäviä tuotteita 
voidaan saattaa markkinoille vain, jos ne 
on hyväksytty direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti:
a) tuotteet, joissa on nikotiinia yli 2 
mg/yksikkö, tai
b) tuotteet, joiden nikotiinipitoisuus on yli 
4 mg/ml, tai
c) tuotteet, joiden käytön seurauksena 
nikotiinin keskimääräinen 
enimmäishuippupitoisuus plasmassa on 
yli 4 ng/ml.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
nikotiinimäärien päivittämiseksi ottaen 
huomioon tieteen kehitys ja nikotiinia 
sisältäville tuotteille direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti myönnetyt 
myyntiluvat.
3.
Kussakin 1 kohdassa asetetut rajat 
alittavien nikotiinia sisältävien tuotteiden 
vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on
oltava seuraava terveysvaroitus:
Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi 
vaarantaa terveytesi.
4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetun 
terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
vaatimukset. Lisäksi sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:
a) se on painettava 
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vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen kahdelle 
suurimmalle pinnalle;
b) sen on katettava 30 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja 
mahdollisen myyntipäällyksen 
ulkopinnasta. Tämän osuuden on oltava
32 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kaksi 
virallista kieltä, ja 35 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kolme virallista kieltä.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukauttamiseksi ottaen 
huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
sekä terveysvaroitusten sijainnin, 
muodon, ulkoasun, suunnittelun ja 
vuorottelun hyväksymiseksi ja 
mukauttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 412
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sähkösavukkeiden kaltaiset nikotiinia sisältävät tuotteet eivät kuulu tupakkatuotteita kuuluvan 
direktiivin soveltamisalaan. Niissä ei polteta tupakkaa, joten niistä puuttuvat kaikki tupakan 
karsinogeenisiksi ilmoitetut 60 ainetta, niistä ei vapaudu tervaa eikä hiilimonoksidia, joten ne 
ovat vähemmän myrkyllisiä kuin savukkeet. Vaikka sähkösavukkeet sisältävätkin nikotiinia, ne 
soveltuvat tupakoinnin lopettamiseen käytettäväksi keinoksi. Koska käynnissä on lukuisia 
tutkimuksia pitkän ajanjakson vaikutuksista, tätä koskevaa lainsäädäntöä ei vielä voida 
laatia.
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Tarkistus 413
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos nikotiinia sisältävien tuotteiden 
ilmoitetaan olevan tarkoitettu sairauden 
hoitoon tai ehkäisyyn, ne voidaan saattaa 
markkinoille vain, jos ne on hyväksytty 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Nikotiinia sisältävien tuotteiden, kuten sähkösavukkeen, ei väitetä parantavan ihmisten 
terveyttä, eikä niitä pitäisi luokitella lääkkeiksi. Tämäntyyppinen luokittelu rajoittaisi niiden 
saatavuutta markkinoilla, samalla kun vahingollisempia tupakkatuotteita on vapaasti 
saatavilla.

Tarkistus 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 415
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Jos tarkistus hyväksytään, tämän artiklan 
2–5 kohta on poistettava.)

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. Sen vuoksi on 
asianmukaista soveltaa kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin lääkelainsäädäntöä. Tällä 
taattaisiin nikotiinia sisältävien tuotteiden laatu, turvallisuus ja tehokkuus samoin kuin 
tasapuoliset vaatimukset kaikille nikotiinia sisältäville tuotteille.

Tarkistus 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 417
Konrad Szymański

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 418
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta samojen esittäjien tekemästä ehdotuksesta soveltaa 
lääkelainsäädäntöä kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin.

Tarkistus 419
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta samojen esittäjien tekemästä ehdotuksesta soveltaa 



PE510.829v01-00 80/115 AM\936769FI.doc

FI

lääkelainsäädäntöä kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin.

Tarkistus 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 421
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 422
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Siirtyessään tavallisista savukkeista niin kutsuttuihin sähkösavukkeisiin tupakoitsijat 
tarvitsevat aluksi 24 mg/ml. Näin ollen komission ehdotus lisäisi taas tupakoitsijoiden 
määrää.

Tarkistus 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 424
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 425
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta samojen esittäjien tekemästä ehdotuksesta soveltaa 
lääkelainsäädäntöä kaikkiin nikotiinia sisältäviin tuotteisiin.

Tarkistus 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pl

Tarkistus 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
nikotiinia sisältävien tuotteiden 
saatavuutta koskevan vähimmäisiän.
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Or. pl

Perustelu

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

Tarkistus 428
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 431
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tämä tuote sisältää nikotiinia ja voi 
vaarantaa terveytesi.

Or. pl

Tarkistus 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. pl
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Tarkistus 434
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 436
Ewald Stadler
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 437
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 438
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio toteuttaa 1. tammikuuta 2017 
mennessä tutkimuksen nikotiinia 
sisältävistä tuotteista kuullen
asianomaisia sidosryhmiä ja 
jäsenvaltioita. Tutkimukseen sisältyy 
kattava turvallisuusarviointi, 
riskinarviointi ja kustannus-hyötyanalyysi 
ja siinä esitellään useita mahdollisia 
sääntelyyn liittyviä vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Sähkösavukkeet eivät ole lääkkeitä, koska niiden ei väitetä parantavan ihmisten terveyttä tai 
ehkäisevän tauteja. Ne eivät myöskään ole tupakkatuotteita, vaikka niissä höyrytetään 
nikotiinia. Näin ollen ne eivät kuulu lääkkeitä eivätkä tupakkatuotteita koskevan sääntelyn 
soveltamisalaan. Tarkistuksessa kehotetaan toteuttamaan tutkimus näille uusille tuotteille 
soveltuvien sääntelyyn liittyvien vaihtoehtojen esittämiseksi.

Tarkistus 439
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Nikotiinia sisältävät tuotteet

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

Or. en

Tarkistus 440
Ewald Stadler
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Terveysvaroituksen on täytettävä 10 
artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Sen on katettava vähintään 15 prosenttia
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen pinnasta. Tämän 
osuuden on oltava 18 prosenttia, jos 
jäsenvaltiossa on kaksi virallista kieltä, ja 
20 prosenttia, jos jäsenvaltiossa on kolme 
virallista kieltä.

Or. de

Tarkistus 441
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin. Delegoituja 
säännöksiä voidaan antaa vain silloin, 
kun tässä direktiivissä nimenomaisesti 
säädetään säädösvallan siirtämisestä.

Or. de

Perustelu

Jokaisen yksittäisen säädösvallan siirron luetteleminen tämän direktiivin myöhemmissä 
kohdissa vaikuttaa tehottomalta.

Tarkistus 442
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 443
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle kahdeksi vuodeksi
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive] lähtien. 
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Or. de

Perustelu

Säädösvallan siirron kestoa on rajoitettava parlamentaarisen valvonnan lisäämiseksi. Kaksi 
vuotta vaikuttaa kohtuulliselta, sillä Euroopan parlamentilla on oltava mahdollisuus valvoa 
komissiota tietyssä määrin myös vaalikauden aikana.

Tarkistus 444
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 445
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

Or. en

Tarkistus 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 447
András Gyürk
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa,
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 
3 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 14 artiklan 
9 kohdassa ja 18 artiklan 2 kohdassa ja 
18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive] lähtien.

Or. en

Tarkistus 448
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 449
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 450
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 
kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 
artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 3 
kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 14 
artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa 

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

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

Or. en

Tarkistus 451
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 
9 kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 18 artiklan 
2 kohdassa ja 18 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive] lähtien. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen viiden vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta sen jatkamista viimeistään kolme 
kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 452
Ewald Stadler
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. de

Tarkistus 453
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 6 
artiklan 9 kohdassa, 6 artiklan 10 
kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 
4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 
3 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 



AM\936769FI.doc 97/115 PE510.829v01-00

FI

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

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

Or. es

Tarkistus 454
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 456
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 457
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 
kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 9 
kohdassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 10 
artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 4 
kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 18 

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

5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 458
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 459
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 460
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 

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

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

Or. de

Tarkistus 461
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. es

Tarkistus 462
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 463
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 465
Roger Helmer

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 466
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 467
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 10 kohdan, 8 
artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 10 
artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 13 

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

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

Or. fr

Tarkistus 468
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio antaa viimeistään viisi vuotta 25 
artiklan 1 kohdassa täsmennetyn 
päivämäärän jälkeen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta.

Komissio antaa viimeistään kolme vuotta 
25 artiklan 1 kohdassa täsmennetyn 
päivämäärän jälkeen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta.

Or. de

Tarkistus 469
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jos jäsenvaltioille sallittaisiin liian monia poikkeuksia, loukattaisiin vakavasti 
oikeusvarmuuden periaatetta. Lisäksi kansanterveyden näkökulmalla on merkitystä vain 
silloin, kun on kyse tupakoinnin kieltämisestä julkisissa tiloissa. Tupakkatuotteiden 
valmistuksella, suunnittelulla ja myynnillä ei ole mitään tekemistä kansanterveyden kanssa.

Tarkistus 470
Niki Tzavela
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 471
Niki Tzavela

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 472
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Virkkeen viimeinen lause on tarpeeton, koska direktiivi on joka tapauksessa pantava 
täytäntöön perussopimuksen määräysten mukaisesti.

Tarkistus 473
Ewald Stadler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta millään 
tavalla jäsenvaltioiden oikeuteen säätää 
tiukempia säännöksiä, jos ne ovat 
kansanterveyden suojelun vuoksi 
välttämättömiä eivätkä ylitä tällä 
direktiivillä säädettyjä standardeja 
kohtuuttomasti tai jää tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. de

Perustelu

Liian monet poikkeukset loukkaisivat vakavasti oikeusvarmuuden periaatetta, ja niistä olisi 
direktiivin tarkoitukselle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tarkistus 474
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Yhteistyö ja tuki jäsenvaltioille

Tätä direktiiviä täydentää jäsenvaltioiden 
kansallisille terveysjärjestelmille 
suunnattu EU:n tuki, joka takaa näiden 
järjestelmien julkisen ja yleisen luonteen 
ja maksuttomuuden, ja jäsenvaltiot 
takaavat pääsyn tupakoinnin 
lopettamisneuvontaan ja vastaaviin 
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hoitoihin osana ohjelmiaan.

Or. pt

Tarkistus 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tupakkatuotteet; a) savukkeet ja kääretupakka;

Or. en

Tarkistus 476
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tupakkatuotteet; a) savukkeet ja kääretupakka;

Or. pt

Tarkistus 477
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 478
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että varataan riittävästi aikaa, jotta nikotiinia sisältävät tuotteet voidaan 
hyväksyä lääkkeiksi, jotta vältetään sellaisen ajanjakson syntyminen, jolloin mainitut tuotteet 
poistetaan tyystin markkinoilta.

Tarkistus 479
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näitä tuotteita ei pidä säännellä tässä direktiivissä.

Tarkistus 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

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

b) nikotiinia sisältävät tuotteet;

Or. pl

Tarkistus 481
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että varataan riittävästi aikaa, jotta nikotiinia sisältävät tuotteet voidaan 
hyväksyä lääkkeiksi, jotta vältetään sellaisen ajanjakson syntyminen, jolloin mainitut tuotteet 
poistetaan tyystin markkinoilta.

Tarkistus 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 483
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämä direktiivi ei tule voimaan.

Or. nl

Tarkistus 484
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite -I (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite -I

Tupakkatuotteissa käytettäviksi hyväksytyt 
lisäaineet
Lisäaineen kemiallinen nimitys – tehtävä 
– sallittu enimmäismäärä

Or. en

Perustelu

Tupakkatuotteissa käytettäviksi hyväksyttyjen lisäaineiden positiivinen luettelo olisi 
sisällytettävä direktiiviin uutena liitteenä.


