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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Tämän vuoksi 
ainesosat ja päästöt olisi ilmoitettava 
yhteisen pakollisen mallin mukaisesti. On 
syytä varmistaa näitä tuotteita koskevien 
tietojen mahdollisimman suuri avoimuus
kansalaisten kannalta ja samalla varmistaa, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet.

(13) Nykyisen erilaisten ilmoitusmallien 
käytön vuoksi valmistajien ja tuojien on 
vaikea täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ja 
jäsenvaltioiden ja komission on hankala 
verrata ja analysoida toimitettuja tietoja ja 
tehdä niistä päätelmiä. Pakollisen
ainesosaluettelon laatiminen vaarallisista 
tai mahdollisesti vaarallisista ainesosista 
auttaa takaamaan mahdollisimman
suuren avoimuuden kansalaisten kannalta
tupakkatuotteiden haitallisuuden ja
sisällön osalta samalla kun varmistetaan, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tupakkatuotteiden valmistajien kaupalliset 
ja teollis- ja tekijänoikeudet ja että 
direktiivin säännökset täyttävät WTO-
sopimusten mukaiset unionin 
kansainväliset velvoitteet ja ovat kaupan 
teknisiä esteitä koskevien säännösten 
mukaisia ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyjen 
sopimusten mukaisia.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Kun otetaan huomioon direktiivin 
keskittyminen nuoriin, muille 
tupakkatuotteille kuin savukkeille, 
kääretupakalle ja muulle savuttomalle 
tupakalle kuin nenänuuskalle, joita 
käyttävät pääasiassa vanhemmat kuluttajat, 
olisi myönnettävä vapautus tietyistä 
ainesosia koskevista vaatimuksista, kunhan 
olosuhteissa ei tapahdu merkittävää 
muutosta myyntimäärien tai 
kulutustottumusten osalta nuorten parissa.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistetaan terveysvaroitusten 
koskemattomuus ja näkyvyys ja 
maksimoidaan niiden tehokkuus, olisi 
säädettävä varoitusten mittasuhteista sekä 
tupakkapakkausten ulkonäköön liittyvistä 
tietyistä seikoista, kuten 
avausmekanismista. Pakkaus ja tuotteet 
voivat johtaa kuluttajia, etenkin nuoria, 
harhaan ja antaa vaikutelman, että tuotteet 
ovat vähemmän haitallisia. Tämä koskee 
esimerkiksi tiettyjä tekstejä, kuten ”vähän 

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

tervaa”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”, ”mieto”,
”luonnollinen” tai ”orgaaninen”. Jos 
pakkauksesta voi saada harhaanjohtavan
vaikutelman, että savukkeet ovat 
vähemmän haitallisia, terveysvaroituksia 
on muutettava vastaavasti. Komissiota 
kehotetaan tekemään tieteellinen tutkimus 
näiden tuotteiden todellisesta 
vaikutuksesta tupakankuluttamiseen. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

erityisesti unionin ulkorajoilla mutta 
myös kolmansista maista peräisin olevaa 
kauppaa sekä paremmin seurata ja valvoa, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisia. Lisäksi olisi säädettävä sellaisten 
turvaominaisuuksien käyttöönotosta
yksilöllisen tunnistamisen puitteissa, jotka 
auttavat tuotteiden aitouden 
varmistamisessa. Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden on toteutettava ja 
vahvistettava asianmukaisia toimenpiteitä 
salakuljetuksen ja väärennösten 
torjumiseksi parantamalla tuotteiden 
toimitusketjun valvontaa sekä 
rankaisemalla rikollisia verkostoja.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti
helpottaa tupakkatuotteiden saantia 
nuorten parissa ja vaarantaa niiden 
vaatimusten noudattamisen, joista 
säädetään tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä. Ilmoitusjärjestelmää 
koskevat yhteiset säännöt ovat tarpeen, 
jotta varmistetaan, että direktiivi 
saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tupakan 
valtioiden rajat ylittävästä etämyynnistä 
tehtävää ilmoitusta koskevaa tämän 
direktiivin säännöstä olisi sovellettava 
rajoittamatta tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY 
säädetyn ilmoitusmenettelyn soveltamista.
Elinkeinonharjoittajilta kuluttajille 
suuntautuvaa tupakkatuotteiden etämyyntiä 
säännellään lisäksi kuluttajansuojasta 
etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 

(30) Tupakan rajatylittävä etämyynti ja 
internetmyynti sekä tupakkatuotteiden
myyntiä edistävä ilmaisjakelu tai 
alennusmyynti helpottavat 
tupakkatuotteiden saantia nuorten parissa 
ja vaarantavat niiden vaatimusten 
noudattamisen, joista säädetään 
tupakoinnin torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä ja erityisesti tässä 
direktiivissä, minkä vuoksi ne olisi
kiellettävä tupakoinnin torjuntaa 
koskevan, EU:n allekirjoittaman WHO:n 
puitesopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien suuntaviivojen mukaisesti.
Elinkeinonharjoittajilta kuluttajille 
suuntautuvaa tupakkatuotteiden etämyyntiä 
säännellään lisäksi kuluttajansuojasta 
etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 
1997 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 97/7/EY, joka 
korvataan kuluttajan oikeuksista 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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1997 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 97/7/EY, joka 
korvataan kuluttajan oikeuksista 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2011/83/EY 13 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen.

direktiivillä 2011/83/EY 13 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jäsenvaltion, joka katsoo tarpeelliseksi 
pitää voimassa tiukempia kansallisia 

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

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

Perustelu

EU:n on noudatettava kauppakumppanien kanssa sovittuja kansainvälisiä velvoitteitaan.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin yhtäläisesti, sellaisten 
näkökohtien osalta, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, kunhan tämä 
lainsäädäntö on perussopimuksen mukaista 
eikä sillä vaaranneta tämän direktiivin 

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

mukaista eikä sillä vaaranneta tämän 
direktiivin täysimääräistä soveltamista.
Jäsenvaltiot voisivat siis pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön esimerkiksi säännöksiä, 
joissa säädetään muiden tupakkatuotteiden
kuin savukkeiden ja kääretupakan
pakkausten standardoinnista, kunhan nämä 
säännökset eivät vaaranna tämän 
direktiivin täysimääräistä soveltamista ja
ovat perussopimuksen mukaisia. 
Säännösten on oltava myös WTO:n 
velvoitteiden mukaisia, erityisesti mitä 
tulee kaupan teknisiä esteitä koskevaan 
sopimukseen, ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyjen sopimusten 
mukaisia sekä yhteensopivia 
kahdenvälisten kauppa- ja 
investointisopimusten yhteydessä tehtyjen 
sitoumusten kanssa, joihin tavallisesti 
sisältyy kansanterveyttä koskevia 
poikkeuksia. Näiden säännösten on 
muodostettava täydentävä väline tässä 
direktiivissä tarkoitettujen tuotteiden 
väärentämisen torjumiseksi. Teknisistä 
määräyksistä edellytetään 
ennakkoilmoitusta teknisiä standardeja ja 
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jäsenvaltiot voivat tämän 
mukaisesti täydentää tämän direktiivin 
säännöksiä tarvittavilla toimilla Euroopan 
kansalaisten terveyden suojelemiseksi. 
Jäsenvaltioita, jotka saavat merkittäviä 
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tuloja tupakan valmistamiseen ja 
myyntiin liittyvistä veroista ja maksuista, 
voitaisiin esimerkiksi kehottaa 
käyttämään näitä tuloja 
ennaltaehkäiseviin kampanjoihin ja 
tiedotuskampanjoihin tiedotusvälineissä 
ja kohdistamaan kampanjoita nuorille ja 
kouluille.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Tällä direktiivillä ei saisi heikentää 
millään tavoin niiden kansalaisten 
elinoloja, jotka ovat riippuvaisia 
eurooppalaisesta tupakanviljelystä ja 
jotka elävät usein epäsuotuisilla alueilla. 
Kun otetaan huomioon, että direktiivillä 
pyritään yksinomaan vähentämään 
tupakkatuotteiden kulutusta, kaikessa 
ainesosia ja lisäaineita koskevassa 
päätöksenteossa on otettava 
asianmukaisesti huomioon päätösten 
mahdolliset sosioekonomiset 
oheisvaikutukset kansalaisiin, jotka ovat 
riippuvaisia tupakanviljelystä. 
Eurooppalainen tupakanviljely on 
säilytettävä, koska vaikka sen osuus 
Euroopan unionin kulutuksesta on 
marginaalinen, se kuitenkin edistää 
taloudellista vakautta tietyillä Euroopan 
alueilla, joilla on vähän 
tuotantovaihtoehtoja. Tupakanviljelyn 
väheneminen tai katoaminen Euroopan 
unionista ei vaikuttaisi millään tavoin 
kulutuksen määrään, mutta se lisäisi 
kolmansista maista EU:hun suuntautuvaa 
tuontia ja johtaisi laadun 
heikkenemiseen.
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Perustelu

Viljelyala on heikoin lenkki tupakan valmistusketjussa, joten sitä on suojeltava tarpeettomalta 
ja liialliselta sääntelyltä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tupakkatuotteiden valtioiden rajat
ylittävä etämyynti;

(d) kielto harjoittaa tupakkatuotteiden 
valtioiden rajat ylittävää etämyyntiä;

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) velvoite panna täytäntöön 
tupakkateollisuuden valvonnan 
ulkopuolinen tupakkatuotteiden 
paikannus- ja jäljitysjärjestelmä 
toimitusketjun turvaamiseksi sekä 
laittoman kaupan jäljittämiseksi, 
ehkäisemiseksi ja siitä rankaisemiseksi;

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’välttämättömällä lisäaineella’ 
ainesosaa, joka on ehdottoman 
tarpeellinen tupakkatuotteiden 
valmistusprosessille;
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(4) ’tunnusomaisella maulla’ selvästi 
erottuvaa hedelmäistä tai makeismaista
makua, joka on tulosta maku- ja 
aromiaineesta tai niiden yhdistelmästä ja
joka on havaittavissa ennen 
tupakkatuotteen käyttöä tai sen aikana;
tämän määritelmän yhteydessä tupakkaa 
ja mentolia ei katsota hedelmäiseksi tai 
makeismaiseksi mauksi;

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’sikarilla’ poltettavaksi tarkoitettua 
tupakkakääröä, joka on määritelty 
tarkemmin valmistettuun tupakkaan 
sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja 
verokannoista 21 päivänä kesäkuuta 2011 
annetun neuvoston direktiivin 2011/64/EU 
4 artiklan 1 kohdassa;

(6) ’sikarilla’ tai ’pikkusikarilla’
poltettavaksi tarkoitettua tupakkakääröä,
myös pientä sikaria, jonka halkaisija on 
enintään 8 mm, joka on määritelty 
tarkemmin valmistettuun tupakkaan 
sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja 
verokannoista 21 päivänä kesäkuuta 2011 
annetun neuvoston direktiivin 2011/64/EU 
4 artiklan 1 kohdassa;

Tarkistus 18

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

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

Poistetaan.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’maku- ja aromiaineilla’ lisäaineita, 
jotka antavat aromia ja/tai makua;

(13) ’maku- ja aromiaineilla’ lisäaineita, 
jotka antavat aromia ja/tai makua, lukuun 
ottamatta mentolia;

Perustelu

Mentolisavukkeita polttavat pääasiassa ikääntyneemmät aikuiset, joten niiden kieltäminen ei 
ole nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisemistä koskevan direktiivin päätarkoituksen 
mukaista. Mentolin kieltäminen voi olla kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen 
2.2 artiklan vastaista, koska tarvitaan vähemmän kauppaa rajoittavia toimenpiteitä kuin 
selkeitä kieltoja.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(18) ’ainesosalla’ jokaista lisäainetta, jota
on lopullisessa tupakkatuotteessa, mukaan 
luettuna paperi, suodatin, musteet, 
patruunat ja liimat;
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden
asettamista unionissa sijaitsevien 
kuluttajien saataville, maksusta tai ilman 
maksua, mukaan luettuna etämyynnin 
kautta; valtioiden rajat ylittävän 
etämyynnin tapauksessa katsotaan, että 
tuote on saatettu markkinoille siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja sijaitsee;

(25) ’markkinoille saattamisella’ tuotteiden
toimittamista jakelua, kulutusta tai 
käyttöä varten unionissa, maksusta tai 
ilman maksua, mukaan luettuna 
etämyynnin kautta;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’olosuhteiden merkittävällä 
muutoksella’ jonkin tuoteluokan, kuten 
piipputupakan, sikarien tai pikkusikarien, 
myyntimäärien kasvua vähintään
10 prosentilla vähintään 10 jäsenvaltiossa 

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

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

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa on lisäaineita, jotka 
saavat aikaan tai vapauttavat makua, joka 
ei ole vallitsevasti tupakka tai mentoli, 
2 kohdassa säädetyn mukaisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava yhdistetyt terveysvaroitukset.
Yhdistettyjen terveysvaroitusten on oltava 
seuraavanlaisia:

1. Kussakin poltettavaksi tarkoitetun 
tupakan vähittäismyyntipakkauksessa ja 
mahdollisessa myyntipäällyksessä on 
oltava yhdistetyt terveysvaroitukset, millä 
taataan kuluttajien oikeus saada 
tarkistettua ja asianmukaista tietoa.
Terveysvaroitusten on oltava 
seuraavanlaisia:

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ne on sijoitettava 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen yläkulmaan

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

samansuuntaisesti kuin muut pakkauksessa 
olevat tiedot;

Perustelu

Terveysvaroitukset ovat yhtä informatiivisia pakkauksen ylä- ja alakulmassa. Niiden 
sijoittaminen alakulmaan ei vaikuta avaamismenetelmään, joten sitä voidaan pitää 
vähemmän kauppaa rajoittavana (kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen 2.2 artikla).

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Tarkistus 30

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 tarroilla, joita ei voi poistaa,
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen kaikkein näkyvimmälle 
pinnalle. Liitteessä I lueteltuja 
tekstivaroituksia on vuoroteltava niin, että 
taataan niiden säännöllinen esiintyminen.
Näiden varoitusten on oltava
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen toiseksi näkyvimmällä 
pinnalla.
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Perustelu

On edelleen sallittava käyttää sikareissa tarroja, joita ei voi poistaa, koska tuottajat käyttävät 
kansainvälisesti standardoituja pakkauksia, jotka sovitetaan kansalliseen käyttöön 
maakohtaisin terveysvaroitustarroin, joita ei voi poistaa, tuotantoprosessin viimeisessä 
vaiheessa. Tarrojen, joita ei voi poistaa, kieltäminen haittaisi kansainvälistä kauppaa.

Tarkistus 31

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 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle. 
Yleisvaroitus voidaan merkitä 
itsekiinnittyvällä paperilla, kunhan sitä ei 
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; 

Tarkistus 32

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
merkittävä, yhdensuuntaisesti 
vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen 
myyntipäällyksen ylälaidan kanssa;

Tarkistus 33

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.

Perustelu

Kuluttajien on saatava tietoa tuotteesta, mutta tieto ei saa olla harhaanjohtavaa. Vähemmän 
kauppaa rajoittavien vaihtoehtoisten toimenpiteiden (kuten vain harhaanjohtavien kuvausten 
kieltäminen) olemassaolon vuoksi toimenpide on kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen 
2.2 artiklan vastainen.

Tarkistus 34

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 symbolit, nimet, 
kuvalliset tai muut merkit, irtolehtiset tai 
muu lisämateriaali kuten liimalaput, tarrat, 
kiinnitetyt lehtiset, raaputusmerkit ja 
taskut.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

 13 artikla Poistetaan.
Vähittäismyyntipakkausten ulkonäkö ja 
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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 
tekemiseksi pakolliseksi muiden 
tupakkatuotteiden kuin savukkeiden ja 
kääretupakan osalta, jos olosuhteissa 
tapahtuu merkittävä muutos komission 
raportissa vahvistetulla tavalla.
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Perustelu

Artiklaan sisältyy ehdotuksia, jotka muodostavat kaupan teknisiä esteitä eivätkä perustu 
tieteelliseen näyttöön nuorten tupakoinnin aloittamiseen kohdistuvista vaikutuksista. Lisäksi 
savukepakkauksen avausmekanismi ei lisää tai vähennä tupakointia.

Tarkistus 36

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 tehokkaan 
paikannuksen ja jäljityksen 
mahdollistamiseksi vaadittava, että
kaikkiin savukkeiden 
vähittäismyyntipakkauksiin ja 
mahdollisiin myyntipäällyksiin 
kiinnitetään yksilöllinen ja turvallinen 
tunnistemerkintä, jäljempänä yksilöllinen 
tunnistemerkintä, jota ei voi poistaa, 
kuten koodi tai leima, tai että se 
muodostaa osan pakkausta. 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.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähittäismyyntipakkausten yksilölliset 
tunnisteet liittyvät myyntipäällyksien 
yksilöllisiin tunnisteisiin. 
Vähittäismyyntipakkausten ja 
myyntipäällyksien välisiin yhteyksiin 
tehtävät muutokset on kirjattava 
jäljempänä 6 kohdassa tarkoitettuun
tietokantaan.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuotteen nimi e) tuotteen nimi ja kuvaus

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkoitettu kuljetusreitti g) tarkoitettu kuljetusreitti, kuljetuspäivä, 
lähtöpiste, kuljetuksen määränpää, 
lähettäjä ja vastaanottaja

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki tupakkatuotteiden kauppaan

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
kaikille tupakkatuotteiden kauppaan
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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.

osallistuvien talouden toimijoiden –
valmistajasta viimeiseen talouden 
toimijaan ennen ensimmäistä 
vähittäismyyntipaikkaa – mukaan lukien 
maahantuojat, varastot ja kuljetusyhtiöt, 
saatavilla on paikannus- ja 
jäljitysjärjestelmä, joka kykenee 
lukemaan ja välittämään tietoa 
sähköisesti tallennusjärjestelmään 
6 kohdan mukaisesti ja jonka omistajuus 
ei ole tupakanvalmistajien ja niiden 
toimitusketjun kumppanien valvonnassa. 
Nämä taloudelliset toimijat pitävät kirjaa 
siitä, koska ne ovat saaneet kaikki 
vähittäismyyntipakkaukset ja 
myyntipäällykset haltuunsa, samoin kuin 
niiden myöhemmistä liikkeistä ja siitä, 
koska ne lopullisesti poistuvat niiden 
hallusta. Tämä velvoite on täytettävä 
14 artiklan 1 kohdan mukaisesti pitämällä 
kirjaa kumuloidusti, esimerkiksi 
myyntipäällyksistä, kunhan 
vähittäismyyntipakkausten paikannus ja 
jäljitys on edelleen mahdollista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, että paikannus- ja jäljitysvelvoite kuuluu 
jäsenvaltioille, eikä sitä voi delegoida tupakkateollisuudelle, joka ei voi toteuttaa sitä. 
Muutoin ehdotettu luonnos täytäntöönpantuna johtaisi päinvastaiseen.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tupakkatuotteiden laittoman kaupan 
lopettamista koskevan Soulin pöytäkirjan 
mukaisesti, että paikannuksessa ja 
jäljityksessä käytetty teknologia on 
sellaisten taloudellisten toimijoiden 
hallussa, joilla ei ole mitään oikeudellista 
tai kaupallista yhteyttä 
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tupakkateollisuuteen toimitusketjussa. 

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat 
tekevät tiedontallennussopimuksia 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
kanssa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä.
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jota ehdottaa ja jonka 
maksaa tupakan valmistaja ja jonka 
hyväksyy komissio. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
tiedontallennussopimukset kolmannen 
osapuolen kanssa, joka voi olla 
jäsenvaltion virasto ja joka on 
oikeudellisesti riippumaton 
tupakkayhtiöistä tai niiden kumppaneista 
toimitusketjussa, joka huolehtii kyseiseen 
valmistajaan ja tuojaan liittyvien tietojen 
tiedontallennusjärjestelmästä.
Tiedontallennusjärjestelmän on sijaittava 
fyysisesti unionin alueella. Jäsenvaltioiden
on huolehdittava täydellisestä 
avoimuudesta. Kolmannen osapuolen 
soveltuvuuden, etenkin sen 
riippumattomuuden ja teknisten 
valmiuksien osalta, samoin kuin 
sopimuksen hyväksyy ja niitä seuraa 
ulkoinen tarkastaja, jonka nimittää 
komissio. Tupakan valmistajat ja 
maahantuojat maksavat tarkastajan ja 
tietokannan hallinnointiyksikköjen 
kanssa tehdyistä sopimuksista aiheutuvat 
kulut. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tiedontallennusjärjestelmät ovat täysin 
avoimia ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla, komissiolla sekä 
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
on niihin pääsy pysyvästi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot tai 
komissio voivat antaa valmistajille tai 
tuojille pääsyn näihin tietoihin, kunhan 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävästi asiaa koskevan jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti.



PE510.734v03-00 26/35 AD\939393FI.doc

FI

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
2 osasto – 3 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka Savuttomat tupakkatuotteet

Tarkistus 44

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.

Poistetaan.

Perustelu

Suussa käytettäväksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden kielto EU:ssa on vastoin kaupan 
teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen 2.2 artiklaa, koska se rajoittaa kauppaa 
enemmän kuin on tarpeen EU:n terveystavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotuksessa syrjitään 
perusteettomasti WTO:n eri jäsenten samankaltaisia tuotteita [GATT-sopimuksen I ja 
III artikla ja kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen 2.1 artikla] ja kielletään kaikkia 
muita tupakkatuotteita vähemmän haitallisten tuotteiden saattaminen markkinoille 
Euroopassa.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka aikovat 
harjoittaa valtioiden rajat ylittävää 
etämyyntiä unionissa sijaitseville 

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävä 
etämyynti unionissa sijaitseville kuluttajille
sekä tupakkatuotteiden ilmaisjakelu tai 
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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 
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:

alennusmyynti myös valtioiden rajat
ylittävän etämyynnin kautta.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 47

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.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiolla on edelleen 
mahdollisuus rajoittaa kansanterveyden 
suojeluun liittyvistä pakottavista syistä 
tupakan tuontia henkilökohtaiseen 
käyttöön. Rajoitusta on erityisesti voitava 
soveltaa tilanteessa, jossa hintaerot ovat 
merkittäviä maantieteellisten alueiden 
välillä, tai jos terveysvaroituksia ei ole 
hankintamaan virallisella kielellä tai 
virallisilla kielillä.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on kiellettävä niiden 
alueelle sijoittautuneita 
vähittäismyyntiliikkeitä jakelemasta 
ilmaisia tai alennushintaisia 
tupakkatuotteita valtioiden rajat ylittävän 
etämyynnin kanavien tai muiden 
kanavien kautta.
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Tarkistus 51

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.

Tarkistus 52

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.
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Tarkistus 53

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.

Tarkistus 54

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.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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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:

Perustelu

Nikotiinia sisältävien tuotteiden, kuten sähkösavukkeen, ei väitetä parantavan ihmisten 
terveyttä, eikä niitä pitäisi luokitella lääkkeiksi. Tällainen luokittelu rajoittaisi niiden 
saatavuutta markkinoilla, vaikka haitallisempia tupakkatuotteita olisi vapaasti saatavilla, 
mikä olisi kansainvälisen kaupan tarpeetonta rajoittamista.

Tarkistus 56

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, 

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, 
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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.

välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseensa nähden, tämän direktiivin, 
perussopimuksen ja EU:n kansainvälisten 
velvoitteiden, myös WTO-velvoitteiden, 
mukaisia erityisesti kaupan teknisistä 
esteistä tehdyn sopimuksen (TBT) ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan 
liittyvistä näkökohdista tehdyn 
sopimuksen (TRIPS) osalta ja toimivatko 
ne välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen. Jos komissio ei tee päätöstä 
mainitussa määräajassa, kansalliset 
säännökset katsotaan hyväksytyiksi.

Perustelu

EU:n on otettava lainsäädäntöehdotuksissaan huomioon kansainväliset velvoitteensa.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] asti:

Jäsenvaltiot voivat sallia seuraavien 
tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin 
mukaisia, saattamisen markkinoille 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 42 months] asti:
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LYHYET PERUSTELUT

Tällä direktiiviehdotuksella pyritään ajantasaistamaan tupakkatuotteita koskeva direktiivi 
2001/37/EY, jonka päivittäminen on tarpeen ottaen huomioon tieteen ja markkinoiden kehitys 
kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tällä ehdotuksella komissio reagoi myös 
Euroopan parlamentin useissa päätöslauselmissaan vuosina 2007, 2009 ja 2011 esittämiin 
kehotuksiin ja toimii vuonna 2005 hyväksytyn tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n 
puitesopimuksen mukaisesti, jolla pyritään muun muassa siihen, että kuluttajille tiedotetaan 
asianmukaisesti tupakan vaaroista. 

Tämän uuden direktiivin myötä olisi taattava parempi terveyden suojelun taso ja vähennettävä 
nuorten tupakointia. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan tiettyjä toimia, jotka 
liittyvät pakkauksiin (terveysvaroitusten on peitettävä 75 prosenttia pakkausten päällyksistä), 
käytettyihin ainesosiin (makuaineita, kuten mentolia, sisältävät tuotteet kiellettäisiin), 
tuotteiden kokoon (ohuet tupakat kiellettäisiin) tai jäljitettävyyteen. Näitä toimia ei 
sovellettaisi sikareihin ja piipputupakkaan, joita säädeltäisiin jatkossakin nykyisellä 
direktiivillä. 

Valmistelija on täysin samaa mieltä tämän ehdotuksen kansanterveyden suojelua koskevista 
tavoitteista. Hän painottaa myös, että niihin on pyrittävä Euroopan unionin kansainvälisiä 
kauppavelvoitteita kunnioittaen ja noudattaen erityisesti sopimusta kaupan teknisistä esteistä 
(TBT) ja sopimusta teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS). 
Valmistelija katsoo, että tarvittaessa on kuultava Euroopan unionin kumppaneita tätä varten 
perustetuissa TBT- ja TRIPS-komiteoissa. 

Kaupan teknisten esteiden (TBT) komitean jäsenet itse asiassa keskustelivat 6. ja 
7. maaliskuuta 2013 komission ehdotuksesta. Tässä yhteydessä osa komitean jäsenistä –
kaikki tupakan tuottajia – ilmaisivat varauksensa tekstin suhteen ja totesivat, että ehdotus 
saattaa olla tiettyjen TBT-, TRIPS- ja GATT-sopimusten velvoitteiden vastainen. He pitivät 
ehdotettujen toimien suhteellisuutta kyseenalaisena1. 

Dominikaaninen tasavalta – jonka tupakkatuotannosta 10 prosenttia viedään Euroopan 
unioniin – katsoi, että tietyt ehdotuksen säännökset ovat ristiriidassa eritoten TBT-
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan kanssa, jossa määrätään, että ”teknisten määräysten ei tule 
estää kauppaa enemmän kuin on tarpeen oikeutettujen tarkoituksien täyttämiseksi, ottaen 
huomioon ne riskit, mitkä niiden täyttämättä jättäminen aiheuttaisi”, ja että riskien arvioinnin 
on perustuttava tieteelliseen näyttöön2. 

Lisäksi standardoituja pakkauksia, joille on tyypillistä logojen ja tuotemerkkien visuaalisten 
tunnisteiden puuttuminen, koskevat säännökset herättävät paljon kysymyksiä sen suhteen, 

                                               
1 Varauksensa ilmaisivat seuraavat jäsenet: Dominikaaninen tasavalta, Nicaragua, Indonesia, Malawi, Filippiinit, 
Honduras, Meksiko, Kuuba ja Sambia. Seuraavat jäsenet puolestaan tukivat unionia: Norja, Australia ja Uusi-
Seelanti.
2 Dominikaanisen tasavallan esittämässä asiakirjassa mainitut säännökset sisältävät muun muassa pakkausten 
standardoinnin, kuvailevien ominaisuuksien kiellon, ohuiden savukkeiden kiellon, standardoitujen pakkausten 
yleistämisen ja makuaineiden kiellon.



PE510.734v03-00 34/35 AD\939393FI.doc

FI

ovatko ne oikeudellisesti yhteensopivia teollis- ja tekijänoikeuksia ja tuotemerkkien suojelua 
koskevien sopimusten määräysten kanssa. 

On syytä muistaa, että joissakin kolmansissa maissa on jo pantu täytäntöön erittäin tiukkoja 
lainsäädäntöjä pakkausten suhteen. Näin on tehty muun muassa Australiassa, jossa 
hyväksyttiin hiljattain laki, jonka mukaan standardoitujen pakkausten käyttö on pakollista. 
Näin pyritään vähentämään tupakkatuotteiden käyttöä poistamalla pakkauksen 
houkuttelevuus ja tehostamalla samalla terveysvaroitusten vaikutusta1.

Australiaa vastaan on nyt kuitenkin nostettu neljä kannetta WTO:n riitojenratkaisuelimessä2. 
Niiden määräysten joukossa, joiden väitetään olevan ristiriidassa Australian hyväksymien 
toimien kanssa, on TRIPS-sopimus ja eritoten sen 20 artikla, jossa määrätään, että 
”tavaramerkin käyttöä (...) ei saa rajoittaa epäoikeudenmukaisesti erityisvaatimuksilla, kuten 
vaatimuksilla siitä, että merkkiä tulee käyttää (...) tavalla, joka heikentää sen kykyä erottaa 
yrityksen tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroista tai palveluista”.

Näiden WTO:lle jätettyjen kanteiden lisäksi tupakkateollisuus3 on jättänyt kanteita 
investointien suojaa käsitteleviin kansainvälisiin riitojenratkaisuelimiin sekä Australian 
viranomaisia että Uruguayta vastaan, joka on myös ottanut käyttöön tupakkatuotteiden 
pakkauksia koskevia rajoituksia. 

Vaikka valmistelija myöntää, että kansanterveydellisistä syistä on syytä peittää suuri osa 
pakkauksen pinta-alasta terveysvaroituksilla, hän katsoo kuitenkin, että voisi olla järkevää ja 
aiheellista antaa tuotemerkkien käyttää omia visuaalisia tunnisteitaan jäljelle jäävällä osalla. 
Lisäksi logottomien, visuaalisia tunnisteita vailla olevien pakkausten yleistyminen saattaisi 
lisätä tuoteväärennösten riskiä, mikä pienentää valtioiden verotuloja ja lisää vielä 
vaarallisempien tuoteväärennösten käyttöä. 

Vaikka komission ehdotuksessa ei muodollisesti edellytetä standardoitujen pakkausten 
käyttöä, se on asian suhteen melko epämääräinen, sillä siinä annetaan jäsenvaltioille 
esimerkiksi mahdollisuus hyväksyä tiukempia säännöksiä pakkausten ulkonäön suhteen. 
Lisäksi ehdotuksen 12 artiklassa säädetään kiellosta käyttää sellaisia tekijöitä ja piirteitä, 
kuten ”tekstit, symbolit, nimet, tavaramerkit, kuvalliset tai muut merkit”, jotka ovat kaikki osa 
tuotemerkin visuaalista tunnistetta. 

Valmistelija huomauttaa kuitenkin, että kokonaisuudessaan komission ehdotus vaikuttaa 
melko tasapainoiselta. Mitä tulee ehdotuksen yksityiskohtiin, valmistelija haluaa odottaa 
kansainvälisen kaupan valiokunnan piirissä esiin tulevia mielipiteitä ennen muiden 
suositusten antamista.

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, jonka Australian parlamentti hyväksyi vuonna 2011 ja joka tuli voimaan 
joulukuussa 2012. 
2 Ukrainan (maaliskuussa 2012), Hondurasin (huhtikuussa 2012), Dominikaanisen tasavallan (heinäkuussa 2012) 
ja Kuuban (toukokuussa 2013) nostamat kanteet. 
3 Erityisesti Philip Morris International -yhtiö. 
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