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LYHYET PERUSTELUT

On itsestään selvää, että tupakointi vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen. Tupakoinnin 
arvioidaan myös olevan suurin syöpäriskin aiheuttaja. Nikotiini on myrkkyä sydämelle ja 
verisuonille. Maailman terveysjärjestön arvioiden mukaan viisi miljoonaa ihmistä kuolee 
vuosittain ennenaikaisesti tupakoinnin takia. Euroopan komissio on arvioinut, että tupakointi 
aiheuttaa tällä hetkellä joka vuosi 700 000 ennenaikaista kuolemaa unionin alueella; 
vuonna 1999 komissio arvioi, että tupakoinnin seurauksena kuolee 500 000 henkilöä joka 
vuosi.

Tupakkatuotteiden myyntiä koskevia unionin säädöksiä päivitettiin viimeksi yli kymmenen 
vuotta sitten, mutta tupakkatuotteiden kulutus ei ole sen jälkeen juuri vähentynyt. Euroopan 
parlamentin kirjaston laatiman muistion mukaan EU:ssa kulutettiin 576 miljardia savuketta 
vuonna 2012, mikä oli 100 miljardia savuketta vähemmän kuin viisi vuotta aiemmin. 
Tupakointikielto koskee lähes kaikkia julkisia tiloja. Tästä huolimatta tupakointi lisääntyy 
erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. Kun kaikista eurooppalaisista tupakoi alle 
30 prosenttia, 18–35-vuotiaista tupakoi melkein 50 prosenttia. Vielä pahempaa on se, että 11–
15-vuotiaista nuorista tupakoi 37 prosenttia. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että kielletyt 
asiat houkuttelevat nuoria. 

Kansanterveydelliset seikat pakottavat kansainväliset ja kansalliset viranomaiset tehostamaan 
tupakoinnin vastaisia toimia. Tupakoinnin täyskielto ei kuitenkaan ole suunnitteilla missään, 
koska se johtaisi välittömästi laaja-alaisten laittomien markkinoiden syntymiseen. Tämä taas 
hyödyttäisi järjestäytyneitä rikollisryhmiä, jotka toimivat jo nykyisin aktiivisesti 
salakuljetuksen ja tuoteväärennösten alalla. 

Tupakkamarkkinat ovat toki merkittävä talouden ala, joka työllistää lähes 50 000 henkilöä 
tuotannon ja yli 200 000 henkilöä jakelun puolella. Unionin alueella viljellyn raakatupakan 
osuus täyttää vain 5 prosenttia unionin tarpeesta, mutta melkein 90 000 viljelijää saa siitä 
tulonsa. Edellä mainitussa Euroopan parlamentin tutkimuksessa arvioidaan, että vuonna 2012 
Euroopan tupakkamarkkinoiden arvo oli noin 136,5 miljardia euroa. Luku sisältää ne noin 
79 miljardia euroa, jotka jäsenvaltiot keräsivät valmisteveroina ja muina veroina. Tavallaan 
tupakoinnista hyötyvät siis eniten jäsenvaltiot.

Tässä yhteydessä on pohdittava myös yksilönvapauksien ja yhteiskuntavastuun välistä 
suhdetta. Komissio näyttää sallivan aikuisille sikarien, pikkusikareiden ja piipputupakan 
polttamisen. Kyseisiä tuotteita säännellään nimittäin löyhemmin kuin savukkeita ja 
kääretupakkaa, koska niitä pidetään nuorten näkökulmasta vähemmän houkuttelevina. Jo 
1500-luvulta ja Paracelsuksen ajoista lähtien tiedetään, että "annos tekee myrkyn": kaikki 
ihmiset kuolevat aikanaan, mutta johtavana ajatuksena on mahdollisimman pienen riskin 
varmistaminen. Näin ollen alkoholin, sokerin, suolan, lihatuotteiden, teollisuustuotteiden ja 
roskaruoan käytöstä varoitellaan koko ajan enemmän ja enemmän. Samalla elinajanodote 
pitenee jatkuvasti kaikkialla EU:ssa, missä ihmisten tärkeimpänä tavoitteena näyttää olevan 
se, että saisi kuolla jonain päivänä terveenä.

Savuttomien suojelu on joka tapauksessa tarpeen – lausunnon valmistelija ei ole itsekään 
koskaan tupakoinut – mikä edellyttää viranomaisilta tiukkoja toimia passiivisen tupakoinnin 
torjumiseksi sekä politiikkaa tehokkaiden lopettamiskeinojen tarjoamiseksi tupakoitsijoille. 
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Ensisijainen tavoite on edelleen tupakoinnin aloittamisen torjuminen erityisesti nuorten 
keskuudessa. 

Komission ehdotuksen tavoitteena on vähentää tupakoinnin houkuttelevuutta lisäämällä ja 
laajentamalla savukeaskeissa olevia varoituksia. Niistä on myös tarkoitus tehdä 
vakiomuotoisia. Komissio ei kuitenkaan ole kyennyt perustelemaan, miten tupakkatuotteiden 
standardointi vähentäisi kulutusta etenkin nuorten keskuudessa. Liian pitkälle viety 
standardointi hyödyttäisi ehkä vain neljää suurta konsernia, joiden hallussa on jo 90 prosenttia 
Euroopan markkinoista.

Direktiiviehdotuksessa on kaikkiaan 16 artiklaa, joissa komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä aloilla, joista monet liittyvät tämän säädöksen tärkeimpiin asiakohtiin. 
Tämä näyttäisi menevän liian pitkälle. Komission ehdotuksen mukaan komissio antaisi viiden 
vuoden kuluessa kertomuksen uuden direktiivin soveltamisesta. Kertomukseen olisi myös 
"liitettävä tätä direktiiviä koskevat, komission tarpeellisiksi katsomat muutosehdotukset". 
Kertomuksen ja mahdollisten muutosehdotusten antamisen määräaikaa pitäisi lyhentää. Siten 
direktiiviä ei muokattaisi jatkuvasti lukuisilla delegoiduilla säädöksillä, jotka koettelevat usein 
unionin lainsäädännön rajoja.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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nuorten parissa. Olisi vältettävä 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
perusteettomia kohtelueroja maustettujen 
savukkeiden (esim. mentoli- ja 
neilikkasavukkeet) välillä.

Or. fr

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on tupakoinnin torjunta. Tässä kohdassa komissio pyrkii 
varmistamaan, että tupakka maistuu tupakalta. Miksi tällaisia rajoituksia asetetaan aikuisille 
kuluttajille, jotka ovat täysin tietoisia tupakointiin liittyvistä riskeistä?

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Tupakkatuotteiden valmistukseen 
tarvittavien lisäaineiden käyttö olisi 
sallittava, kunhan ne eivät saa aikaan 
tunnusomaista makua. Komission olisi 
varmistettava yhdenmukaiset edellytykset 
tunnusomaista makua koskevien 
säännösten täytäntöönpanolle. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käytettävä riippumattomia paneeleja 
tällaisen päätöksenteon apuna. Tämän 
direktiivin soveltamisella ei pitäisi tehdä 
eroa eri tupakkalajikkeiden välille.

Or. fr

Perustelu

Miksi aikuisten, riskit tuntevien kuluttajien valinnanvapautta pitäisi rajoittaa?
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Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen 
maku, jos kyseisen lisäaineen on 
tieteellisesti todistettu lisäävän tuotteen 
haitallisuutta.

Or. fr

Perustelu

Komission pyrkimys kieltää tietyt tuotteet niiden tunnusomaisen maun takia rajoittaa 
aikuisten, riskit tuntevien kuluttajien valinnanvapautta. Tuote voidaan kieltää tunnusomaisen 
maun takia vain siinä tapauksessa, että sen haitallisuus on todistettu tieteellisesti.

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. fr

Perustelu

Komissio haluaisi itselleen lisää valtaa, joka täytyy kuitenkin säilyttää lainsäätäjillä.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden on katettava 75 prosenttia 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen etu- ja takapuolen 
ulkopinnasta, ja puolien niistä on 
sisällettävä tietoa tupakoinnin 
lopettamisesta;

Or. fr

Perustelu

Tupakoinnin tehokas torjunta edellyttää, että tupakoijia varoitetaan tupakoinnin riskeistä. 
Lisäksi heille on kuitenkin tarjottava keinoja ja välineitä tupakoinnin lopettamista varten.

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

Komission teksti Tarkistus

(g) niiden on savukkeiden Poistetaan.
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vähittäismyyntipakkausten osalta 
noudatettava seuraavia mittoja:
i) korkeus: vähintään 64 mm;
ii) leveys: vähintään 55 mm.

Or. fr

Perustelu

Riippuvuus ei johdu pakkauksen muodosta. Komissio pyrkii yhdenmukaistamaan liikaa 
tupakkatuotteiden pakkausten kokoa ja muotoa, minkä johdosta "markkinat" keskittyisivät ja 
pientuottajat joutuisivat lopettamaan. Tämä hyödyttäisi lopulta neljää suurta konsernia, 
joiden hallussa on jo nykyisin 90 prosenttia Euroopan tupakkamarkkinoista.

Tarkistus 10
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. 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. fr

Perustelu

Komissio menee aivan liian pitkälle pyrkiessään määrittämään jopa varoituksissa käytetyn 
kirjasintyypin.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kehystettävä mustalla rajauksella, joka 
on leveydeltään vähintään 3 millimetriä ja 

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

varoitustekstille.

Or. fr

Perustelu

Miksi nämä seikat on määritelty näin yksityiskohtaisesti?

Tarkistus 12
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. fr

Tarkistus 13
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. fr

Tarkistus 14
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. fr

Tarkistus 15
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. fr

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei perustella mitenkään vähittäismyyntipakkauksien täysimääräistä 
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standardointia. Kaikilla valmistajilla on oltava vapaus päättää tuotteensa pakkauksen 
ulkoasusta, vaikka 75 prosenttia varattaisiinkin direktiivissä säädetyille varoituksille ja 
tiedoille.

Tarkistus 16
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 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. fr

Tarkistus 17
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 

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

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. fr

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Perustelu

Katso kohta Lyhyet perustelut.

Tarkistus 19
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. fr

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi käyttää tässä 
direktiivissä sille siirrettyä säädösvaltaa 
kertomuksen ja siihen mahdollisesti 
liitettyjen tätä direktiiviä koskevien 
muutosehdotusten antamista ennen vain 
siinä tapauksessa, että direktiiviä 
mukautetaan uusien tieteellisten 
todisteiden perusteella.

Or. fr

Perustelu

Jotta direktiiviä ei muutettaisi liian usein ja jäsenvaltiot eivät joutuisi muuttamaan jatkuvasti 
omaa lainsäädäntöään, komissiolle annetaan mahdollisuus käyttää sille siirrettyä valtaa vain 
silloin, kun se on pitävien tieteellisten todisteiden perusteella ehdottomasti tarpeen.


