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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0416/2006, Krzysztof Andruszkiewicz, Puolan kansalainen, British 
American Tobacco Polska SA:n puolesta, direktiivin 2001/37/EY 3 artiklan kielteisistä 
seurauksista Puolan tupakkateollisuudelle

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa niistä kielteisistä seurauksista, joita tupakkatuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/37/EY 3 artiklalla on Puolan tupakkateollisuudelle. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että jos tämän artiklan määräyksiä noudatetaan, tuloksena on työpaikkojen 
laajamittainen siirtyminen kolmansin maihin. Hän viittaa tässä yhteydessä lukuisiin 
liiketoiminnan lakkautuksiin useissa EU:hun kuuluvissa maissa ja katsoo, että direktiivin 
määräykset ovat ristiriidassa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 127 artiklan 2 kohdan 
kanssa, jossa todetaan, että työllisyyden korkeaa tasoa koskeva tavoite otetaan huomioon 
yhteisön politiikkojen ja toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Siksi hän kehottaa 
Euroopan parlamenttia varmistamaan, että direktiivistä poistetaan sen 3 artikla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY 3 artiklassa vahvistetut 
tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäismäärät ovat johtaneet työpaikkojen 
menetyksiin. Vetoomuksen esittäjä pyrkii saamaan direktiivin 3 artiklaan muutoksen, joka 
sallisi 3 artiklassa vahvistetut rajat ylittävien tupakkatuotteiden valmistuksen, jos tuotteet on 
tarkoitettu vietäviksi Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin.
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Euroopan yhteisössä valmistettujen mutta sieltä vietyjen savukkeiden sisältämien 
myrkyllisten aineiden enimmäispitoisuuksia harkittiin perusteellisesti silloin, kun direktiiviä 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti valmisteltiin. Lopulta Euroopan parlamentti ja neuvosto 
päättivät soveltaa vientiin samoja rajoituksia kuin sisämarkkinoihin (tervan osalta 10 mg, 
nikotiinin osalta 1 mg, hiilimonoksidin osalta 10 mg savuketta kohden).

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät suostua 1. tammikuuta 2007 saakka kestävään 
siirtymäajan järjestelyyn helpottaakseen teollisuuden mukautumista muuttuneisiin 
tuotevaatimuksiin.

Päätös soveltaa samoja rajoituksia EU:ssa tapahtuvan valmistuksen ja viennin osalta perustui 
ensisijaisesti tarpeeseen suojella ihmisten terveyttä ja estää sisämarkkinasäännösten 
kiertäminen. Nämä syyt eivät ole muuttuneet.

Lisäksi EU:sta on tullut tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) 
puiteyleissopimuksen (FCTC) täysivaltainen sopimuspuoli. Sopimus on nyt ratifioitu 130:ssä 
maailman maassa. Sopimus velvoittaa kehittämään maailmanlaajuisia toimia, joilla estetään ja 
vähennetään tupakan kulutusta. Näihin kuuluvat esimerkiksi tupakkatuotteiden sisältämien 
aineiden ja niiden aiheuttamien päästöjen sääntely.

Komissiolla ei ole tällä hetkellä aikomusta esittää tai ehdottaa muutosta direktiivin 3 artiklaan.


