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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Romanian edustajainhuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

PERUSTELTU LAUSUNTO

toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättäminen 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien 

jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
COM(2012)0788

ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen ja erityisesti SEU-sopimuksen 5 ja 12 artiklat sekä 
mainitussa sopimuksessa olevat liitteet N:o 1 ja N:o 2, 

ottaa huomioon Romanian perustuslain sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen, ja erityisesti 
sen 148 artiklan,

ottaa huomioon edustajainhuoneen päätöksen N:o 11/2011,

ottaa huomioon Romanian hallituksen lausunnon sellaisena kuin se sisältyy hallituksen 
18. helmikuuta 2013 päivättyyn muistioon,

ottaa huomioon edustajainhuoneen puhemiehistön 26. helmikuuta 2013 antaman lausunnon,

40 artiklan mukaisesti edustajainhuone on antanut 27. huhtikuuta 2011 päätöksen 
N:o 11/2011, joka sisältää jäljempänä olevan perustellun lausunnon: 

Edustajainhuone:

(1) tunnustaa direktiiviehdotuksen merkityksen, koska sillä edistetään EU:n yleistä tavoitetta 
edistää kansojensa hyvinvointia (Euroopan unionista tehdyn SEU-sopimuksen 3 artikla) ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, koska ihmisten pitäminen terveenä ja aktiivisena 
pitempään ja heidän suojelemisensa vältettävissä olevilta sairauksilta ja ennenaikaiselta 
kuolemalta vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen ja kilpailukykyyn;

(2) pitää myönteisenä asetuksen tavoitetta suojella erityisesti nuoria henkilöitä ja naisia, jotka 
ovat tupakoinnin suhteen alttiimmassa asemassa olevia ryhmiä, jotta tulevaisuudessa 
terveyden korkea taso voidaan saavuttaa koko unionin alueella;

(3) toteaa, että Euroopan komission tukemassa tutkimuksessa on osoitettu, että suuri osa 
(28 prosenttia) Euroopan kansalaisista ja erityisesti nuorista tupakoi edelleen;

(4) ymmärtää tarpeen kiinnittää huomiota tiettyihin mainontakäytäntöihin, joka voidaan 
määritellä harhaanjohtaviksi;

Esittää kuitenkin vakavat varauksensa, jotka koskevat seuraavia asioita:
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1. Euroopan komission valtuuttaminen hyväksymään delegoituja säädöksiä 16 tilanteessa, 
koska sillä pyritään luomaan säädöksiä, jotka eivät sisälly direktiiviehdotuksen 
soveltamisalaan, mikä näin olleen rajoittaa de jure sääntelyoikeutta jäsenvaltioiden tasolla, 
kansalaisia lähimpänä olevalla toimenpiteiden tasolla; 

2. Esitetyillä väitteillä perustellaan kantaa, jonka mukaan ehdotetut uudet määräykset 
vähentäisivät tupakkatuotteiden kulutusta, koska tähän mennessä on vain puutteellisesti 
analysoitu tekijöitä, jotka liittyvät kulutuksen joustavuuteen, toisin sanon siihen 
mahdollisuuteen, että henkilöt, jotka polttavat uudessa direktiivissä kiellettyjä savukkeita 
kuten maustettuja ja ohuita savukkeita, siirtyvät käyttämään muita tupakkatuotteita, jotka 
saattavat olla vielä vaarallisempia. Lisäksi yksittäiset jäsenvaltiot voivat kieltää 
harhaanjohtavien tuotemerkkien rekisteröinnin, mitä voitaisiin pitää riittävänä varmistuksena;

3. Uusien rajoitusten hyväksymisen on vähäistä Euroopan kansalaisten keskuudessa, minkä 
myös kuulemisten tulokset ovat osoittaneet;

4. Ohuiden savukkeiden sisällyttäminen tuoteryhmään, jonka mainonta katsotaan 
harhaanjohtavaksi, koska on otettava huomioon, että ohuet savukkeet luokitellaan ohuiksi 
savukkeiksi; vaikka vaikutus naisiin saattaa olla erilainen, asiaan olisi puututtava kunkin 
jäsenvaltion kulutusmallien perusteella, koska EU:n toimet vain vähentäisivät mainittujen 
kansallisten toimien tehokkuutta. Komission toteuttamassa tutkimuksessa, jossa arvioidaan 
ehdotuksen vaikutusta, tullaan samaan johtopäätöksen houkuttavuuden perusteena olevista 
kulttuuripaineista.

5. Suorakulmaisen särmiön muotoisten savukepakkausten käyttöönottoa koskeva velvoite on 
ensisijaisesti tuotantoa edistävä standardointitekijä sen sijaan, että se estäisi harhaanjohtavaa 
mainontaa, minkä vuoksi sen olisi kuuluttava valmistajien päätösvaltaan.

6. Ehdotuksen 16 artiklan käyttöönotto sisältää etämyyjiä koskevan rekisteröitymisvelvoitteen 
sekä sijoittautumisjäsenvaltiossa että mahdollisten asiakkaiden kotijäsenvaltioissa, koska se 
vaikuttaa kilpailun vapauteen. Mainitut ehdotukset ylittävät sen, mikä on ehdotuksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämätöntä.

7. Lisäksi kunkin jäsenvaltion olisi voitava vahvistaa omat erityiset rekisteröintivelvoitteet, 
jotka perustuvat kunkin tuoteryhmän tyyppiin ja tilavuuteen, kulutusmalleihin ja tarvittaessa 
edellä mainittujen alueellisiin eroihin; 

8. Koska tupakkatuotteissa saattaa olla 40 lisäainetta, tupakkatuotteiden terveysvaikutusten 
täsmällinen määrittäminen on käytännössä mahdotonta, minkä vuoksi sen määrittämisen, 
mikä lisäaineiden ja jalostetun tupakan tietty yhdistelmä vaikuttaa terveyteen, olisi kuuluttava 
joko yksittäisen jäsenvaltion arvioitavaksi siten, että mainittu määrittäminen perustuu 
ensisijaisesti kulutukseen asianomaisessa jäsenvaltiossa, tai tulevaan yleiseurooppalaisen 
tutkimukseen. 

9. Todistusaineiston puuttuminen viittaa siihen, että 17 artiklassa ehdotettua menettelyihin 
liittyviä ja hallinnollisia näkökohtia koskevaa ilmoittamisvelvoitetta ei voida ottaa käyttöön 
kansallisella tasolla jäsenvaltion toimesta. Direktiivissä mainittu ilmoitus olisi annettava vain 
tavoitteena, joka ei korvaa kansallisen tason järjestelyjä;
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10. Romanian lainsäädännön (tavaramerkkejä ja alkuperämerkintää koskeva asetus N:o 
84/1998) mukaisesti vain tavaramerkin omistajalla on yksinoikeus käyttää suojattuja 
tuotemerkkejä. Myös teollisen omaisuuden suojaamista koskeva Pariisin yleissopimus – jonka 
allekirjoittajavaltioihin Romania kuuluu – suojaa mainitun oikeuden, ja sama periaate sisältyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyyn sopimukseen, joka 
sisältyy 15. huhtikuuta 1994 allekirjoitetun Maailman kauppajärjestön perustamista koskevan 
Marrakeshin sopimuksen liitteessä 1 olevaan c kohtaan. Sen mukaisesti Romania ja 
oletettavasti myös muut jäsenvaltiot joutuisivat selittämään, miksi ne eivät rajoita mainittua 
oikeutta, mikä ei sisälly direktiivin tekstiin. 

Edustajainhuone on päättänyt edellä olevien 1–10 kohdan perusteella antaa tämän perustellun 
lausunnon, jonka mukaan ehdotus direktiiviksi on ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen 
kanssa.

Tämä peruteltu lausunto on osoitettu Romanian hallitukselle ja Euroopan parlamentin 
puhemiehelle, EU:n neuvoston puheenjohtajalle ja Euroopan komission puheenjohtajalle. 

PUHEMIES,

Valeriu Stefan Zganea


