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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 Tšekin tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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PÄÄTÖSLAUSELMA

Eurooppa-asioiden valiokunta
hyväksytty valiokunnan 41. istunnossa 24. tammikuuta 2013 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (asiakirja 
18068/12, COM(2012)0788 final)
___________________________________________________________________________

Eurooppa-asioiden valiokunta, joka on keskustellut aiheesta kuultuaan tiedoksiannot 
apulaismaatalousministeri Ing. Jaroslava Beneš-Špalkoválta ja apulaisterveysministeri MUDr. 
Ferdinand Polákilta sekä esittelijä, parlamentin jäsen Jan Bauerin laatiman mietinnön,

hyväksyy lausunnon, joka on päätöslauselman liitteenä.

Jaroslav Lobkowicz Jan Bauer
valiokunnan tarkastaja esittelijä ja valiokunnan puheenjohtaja
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Päätöslauselman nro 282 liite

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 final, neuvoston asiakirjatunnus 18068/12
Toimielinten välinen asia 2012/0366(COD)

 Oikeusperusta:
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla.

 Päivämäärä, jolloin toimitettu edustajainhuoneelle Eurooppa-asioiden valiokunnan 
välityksellä:
4.1.2013

 Käsittely Eurooppa-asioiden valiokunnassa
24.1.2013 (1. käsittely)

 Menettely:
Yhteispäätösmenettely

 Hallituksen alustava kanta (edustajainhuoneen työjärjestyksen 109a § 1 momentti):
Päivätty 21.1.2013, toimitettu Eurooppa-asioiden valiokunnalle 23.1.2013 ISAP-
järjestelmän kautta.

 Arvio toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta:
Direktiiviehdotus COM(2012)0788 final on ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa 
(tästä tarkemmin jäljempänä).

 Perustelut ja aihe:

Komission tietojen mukaan tupakointi on yleisin vältettävissä oleva kuolinsyy EU:ssa –
joka vuosi 1,5 miljoonaa EU-kansalaista kuolee tupakoinnin seurauksena. Arvioidaan, että 
25 % syöpäkuolemista ja 15 % kaikista kuolemantapauksista liittyy tupakointiin.1

Yleishyödyllisyyden näkökulmasta tupakkateollisuus on samalla kuitenkin myös 
merkittävä työllistäjä EU:ssa ja lisäksi tupakkatuotteiden myyntiveroista saadaan 
huomattava osuus jäsenvaltioiden budjettivaroista.2

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, March 2009. Saatavilla 
myös osoitteessa http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ eb_253_en.pdf
2 Arthur D. Little International -yritys on laatinut kiistellyn kustannus–hyöty-analyysin Public Finance Balance 
of Smoking in the Czech Republic tupakkayhtiö Phillip Morris ČR a. s:lle. Analyysin mukaan tupakoinnin 
myönteinen talousvaikutus Tšekille on 5,815 miljardia korunaa vuodessa, kun huomioidaan myös korkeamman 
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EU:n toimivalta tupakkatuotteiden markkinakysymyksissä perustuu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan (Euroopan yhtenäisasiakirjan mukaisen 
ETY-sopimuksen 100 a artikla, Amsterdamin sopimuksen mukaisen EY-sopimuksen 
95 artikla), eikä se tässä rajoitu vain Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(jäljempänä SEUT) 114 artiklan 1 kohdan mukaiseen sisämarkkinoiden toteuttamiseen tai 
niiden toiminnan varmistamiseen, vaan erityisesti otetaan huomioon 114 artiklan 3 kohdan 
mukainen pyrkimys turvata ihmisten terveys. Myös EU:n tuomioistuin on ratkaisussaan 
C-376/98 Saksa vastaan parlamentti ja neuvosto todennut, että sisämarkkinoiden 
toteuttamisen ja toiminnan yhteydessä "kansanterveyden suojelu on ratkaiseva tehtävien 
valintojen kannalta".

EU alkoi säädellä tupakkatuotteiden kauppaa 1980-luvun lopulla, kun hyväksyttiin joukko 
direktiivejä3, joissa oli säännöksiä tupakkatuotteiden tervapitoisuudesta, purutupakan 
käytöstä ja tupakkatuotteiden pakkausmerkinnöistä. Alkujaan sirpaleista sääntelyä 
yhtenäistettiin ja tarkistettiin nykyisin voimassa olevalla direktiivillä 2001/37/EY 
tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.

Tupakkatuotteiden markkinoita koskevan EU:n sääntelyn aikana tupakantuottajat ja niiden 
etuja puolustavat jäsenvaltiot ovat nostaneet EU:n tuomioistuimessa kanteita unionin 
säädöksiä vastaan. Kanteiden moninaisista argumenteista huolimatta – kantajat ovat 
erityisesti esittäneet direktiivin rikkovan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita tai
olevan ristiriidassa kansainvälisen TRIPS-sopimuksen kanssa jne. – EU:n tuomioistuin on 
vahvistanut tupakkatuotedirektiivin (ja sen edeltäjien) olevan EU:n lainsäädännön 
mukainen.4 Toisaalta tupakantuottajat saavuttivat menestystä tupakan mainonnan saralla, 
kun EU:n tuomioistuin kumosi tupakkamainontadirektiivin väärin valitun oikeusperustan 
vuoksi.5Kuitenkin on tässä yhteydessä huomautettava, että tupakkamainonnan sääntely ei 
liity tupakkatuotteiden sääntelyyn. 

Joka tapauksessa direktiivin 2001/37/EY hyväksymisestä on kulunut jo kymmenen vuotta, 
joiden aikana on tapahtunut tiettyä kehitystä niin tupakkatuotteiden markkinoilla, tieteessä 
kuin kansainvälisoikeudellisissa suhteissa. Komissio katsookin välttämättömäksi reagoida 
kehitykseen ryhtymällä sitä vastaaviin toimiin tupakkatuotteiden markkinoiden osalta. 
Komissio vastaa ehdotuksellaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston toistuviin 
kehotuksiin tarkastella uudelleen nykyistä tupakkatuotedirektiiviä. Komission piti esittää 
ehdotuksensa syksyllä 2012, mutta se lykkääntyi komission jäsen John Dallin 
korruptioskandaalin vuoksi, joka liittyi juuri tupakkatuotedirektiiviehdotukseen ja johti 
lopulta hänen eroonsa.6

                                                                                                                                                  
kuolleisuuden tuomat säästöt vanhainkoti- ja eläkekustannuksissa. Saatavilla osoitteessa: 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
3 Direktiivit 89/622/ETY, 90/239/ETY ja 92/41/ETY.
4 C-491/01 Imperial Tobacco – oikeusperustasta kohdat 42–111, suhteellisuusperiaatteesta kohdat 112–141, 
toissijaisuusperiaatteesta kohdat 173–185; lisäksi ks. C-210/03 Swedish Match oikeusperustasta kohdat 27–45, 
suhteellisuusperiaatteesta kohdat 46–58 ja omistusoikeuden suojasta kohdat 72–74.
5 C-376/98 Saksa vastaan parlamentti ja neuvosto (tupakkamainonta) – kohdat 117 ja 118.
6 Euroopan petostorjuntaviraston (OLAF) selvityksen mukaan Dallin lähipiiriin kuuluva maltalaisyrittäjä yritti 
saada ruotsalaiselta nuuskanvalmistajalta Swedish Match -yritykseltä lahjusta lupaamalla mahdollisuutta 
vaikuttaa tupakkatuotteita ja erityisesti nuuskan vientikieltoa koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin. OLAF esitti 
löydöksensä komissiolle ja Dalli erosi niiden vuoksi. Tällä hetkellä tapausta tutkivat Maltan viranomaiset (ks. 
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 Sisältö ja vaikutukset:

Komissio esitti ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
19.12.2012. Se koostuu neljästä osastosta ja 29 artiklasta.

Ensimmäinen osasto käsittelee direktiivin tavoitetta eli tupakkatuotteita koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä sekä alan 
keskeisten käsitteiden määrittelemistä. Ehdotuksessa on määritelty eri käsitteitä paljon 
laajemmin kuin nykyisessä direktiivissä 2001/37/EY (jäljempänä "nykyinen direktiivi"). 
Kaikkiaan direktiiviehdotuksessa on 36 määritelmää nykyisen säädöksen viiden sijaan. 
Ehdotetussa säädöksessä määritellään esimerkiksi sekä tupakkatuotteet yleensä että 
konkreettisesti sikari, savuke, pikkusikari ja purutupakka.

Direktiiviehdotuksen toinen osasto käsittelee konkreettisesti tupakkatuotteita eli kuluttajan 
käytettäviksi suunnattuja tupakasta kokonaan tai osittain koostuvia tuotteita. Kyseinen 
problematiikka voidaan jakaa muutamiin osa-alueisiin erityisesti ymmärrettävyyden 
parantamiseksi.

 Ainesosat ja päästöt (direktiiviehdotuksen 3–6 artikla)
Direktiiviehdotuksen 3 ja 4 artiklassa noudatetaan nykyisen direktiivin säännöksiä tervan, 
nikotiinin, hiilimonoksidin ja muiden päästöjen enimmäismääristä sekä niiden 
mittausmenetelmistä. Ehdotuksessa on myös säilytetty tupakkatuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien velvoite toimittaa tiedot tuotteissa käytetyistä ainesosista, minkä lisäksi 
uutena asiana tulisi ottaa käyttöön ainesosien yhtenäinen sähköinen ilmoittamismalli 
(ehdotuksen 5 artikla). 

Direktiiviehdotuksessa uutta on tupakkatuotteiden ainesosien sääntely, sillä nykyinen 
direktiivi ei käsittele tätä problematiikkaa. Tätä kysymystä säätelisi ehdotuksen 6 artikla,
jonka 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
tupakkatuotteiden markkinoille saattaminen, joissa on jokin tunnusomainen maku. Kielto 
ei kuitenkaan koskisi sellaisten lisäaineiden käyttöä, jotka ovat välttämättömiä 
tupakkatuotteiden valmistuksessa, kunhan lisäaineiden käytön tuloksena ei synny tuotetta, 
jossa on tunnusomainen maku. Kolmenlaisten lisäaineiden käyttö kiellettäisiin: 
1) vitamiinit ja muut lisäaineet, jotka luovat vaikutelman, että tupakkatuotteella on 
terveysvaikutuksia tai sen aiheuttama terveysriski on alhaisempi; 2) kofeiini ja tauriini ja 
muut lisäaineet ja piristeet, jotka yhdistetään energiaan ja elinvoimaan; sekä 3) lisäaineet, 
joilla on päästöjä värjääviä ominaisuuksia. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi myös 
kiellettävä makuaineiden käyttö tupakkatuotteiden komponenteissa, kuten suodattimissa, 
papereissa, pakkauksissa, patruunoissa tai muissa teknisissä ominaisuuksissa, jotka 
mahdollistavat maun tai savun voimakkuuden muuttamisen. Muut tupakkatuotteet kuin 
savukkeet, kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet vapautettaisiin näistä kielloista. 
Tämä koskisi esimerkiksi sikareita, pikkusikareita ja piipputupakkaa. Komissio perustelee 

                                                                                                                                                  
Press statement on behalf of the European Commission Brussels, 16 October 2012. Saatavilla osoitteessa: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm).
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poikkeusta sillä, että näitä tuotteita käyttävät pääasiassa vanhemmat kuluttajat, kun taas 
ehdotuksessa keskitytään tupakkatuotteiden sääntelyyn siten, ettei kannusteta nuoria 
aloittamaan tupakan käyttöä. 

 Pakkausmerkinnät ja pakkaukset (direktiiviehdotuksen 7–13 artikla)
Tupakkatuotteiden pakkausmerkinnät ja pakkaukset on toinen tärkeä ala, jota 
direktiiviehdotus muuttaisi. Jokaisessa tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksessa ja 
myyntipäällyksessä olisi oltava terveysvaroitus sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai 
kielillä, jossa tuote on saatettu markkinoille. Uutena asiana otettaisiin käyttöön yhdistetyt 
varoitukset, joihin kuuluisi sekä teksti että kuva (direktiiviehdotuksen 9 artikla). 
Varoituksen olisi katettava 75 prosenttia pinnasta tupakkatuotteiden pakkausten 
kummallakin puolella. Nykyisin vain varoitusteksti on pakollinen. Direktiiviehdotuksessa 
on varsin tarkat säännöt siitä, millaisia yhdistettyjen terveysvaroitusten tulee olla. 
Tekstivaroitukset ovat ehdotuksen liitteessä I. Kyseiset varoitukset vastaavat nykyistä 
sääntelyä. Tekstivaroituksia vastaavat värivalokuvat on määrä täsmentää kuvakirjastossa, 
jonka laatimiseksi komissiolle siirrettäisiin valta antaa asiaa koskeva delegoitu säädös. 
Pakkauksessa pitäisi lisäksi olla tupakoinnin lopettamista koskevia tietoja, kuten asiaan 
liittyviä puhelinnumeroita tai internetosoitteita. Tupakkatuotteiden pakkausten sivujen 
pinnasta 50 prosenttia määrättäisiin peitettäväksi yleisvaroituksella Tupakointi tappaa –
lopeta nyt ja tiedotusviestillä Tupakansavussa on yli 70 tunnetusti syöpää aiheuttavaa 
ainetta (ehdotuksen 8 artikla). Lisäksi pakkauksen pinnalle olisi merkittävä yksilöllinen 
tunniste ja turvaominaisuus direktiiviehdotuksen 14 artiklan mukaisesti. 

Ehdotetusta sääntelystä olisi joitakin poikkeuksia, jotka koskisivat esimerkiksi muun 
poltettavaksi tarkoitetun tupakan kuin savukkeiden ja kääretupakan pakkausmerkintöjä 
(ehdotuksen 10 artikla). Savuttomien tupakkatuotteiden pakkausmerkinnöistä olisi 
erillinen säännös (ehdotuksen 11 artikla). Tämä sääntely vastaisi osittain nykyistä 
direktiiviä. Uutena säädettäisiin velvoite, että varoitus on painettava pakkauksen 
suurimmalle pinnalle. Nykysäädöksessä tällaista vaatimusta ei ole. 

Tuotteen kuvauksen osalta esitetään paljon yksityiskohtaisempaa ja kattavampaa sääntelyä 
(ehdotuksen 12 artikla) suhteessa nykyisen direktiivin 7 artiklaan, jossa on todettu vain, 
että tupakkatuotteiden pakkauksissa ei saa käyttää sellaisia ilmaisuja, nimityksiä, 
tavaramerkkejä eikä kuvallisia tai muita merkkejä, jotka luovat vaikutelman, että tietty 
tupakkatuote on vähemmän haitallinen kuin muut. Uutta olisi se, että myyntipakkauksen 
ja itse tupakkatuotteen pakkausmerkinnöissä ei saisi olla mitään tekijää tai ominaisuutta, 
joka esimerkiksi edistää tupakkatuotteen myyntiä tavalla, joka on virheellinen, 
harhaanjohtava tai vilpillinen tai joka muistuttaa elintarviketta tai viittaa aromiin, makuun 
tai muihin lisäaineisiin tai niiden puutteeseen. Ehdotuksessa määrätään erikseen, että 
savukkeita, joiden halkaisija on alle 7,5 mm (ns. slim-savukkeet), pidetään 
harhaanjohtavina. 

Direktiiviehdotuksessa on säännös myös vähittäismyyntipakkausten ulkonäöstä ja 
sisällöstä (13 artikla). Sen mukaan savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen tulee olla 
muodoltaan suorakulmainen särmiö ja siinä on oltava vähintään 20 savuketta. 
Kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen on oltava muodoltaan pussimainen, sen 
suuaukon peittävän läpän on oltava tietynkokoinen ja pakkauksessa on oltava tupakkaa 
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vähintään 40 grammaa. Direktiiviehdotuksessa on säädökset myös savukepakkausten 
materiaalista sekä avausmekanismista. Tällaisia säännöksiä ei ole nykyisessä direktiivissä. 

 Jäljitettävyys ja turvaominaisuudet (direktiiviehdotuksen 14 artikla)
Nykyisen direktiivin 5 artiklan 9 kohdassa säädetään, että tupakkatuotteen 
vähittäismyyntipakkaus on tunnistamisen ja jäljittämisen varmistamiseksi merkittävä millä 
tahansa asianmukaisella tavalla, eränumerolla tai vastaavalla tiedolla siten, että tuotteen 
valmistuspaikka ja -aika voidaan selvittää. Komissiolle annettiin valta hyväksyä 
säännöksen soveltamisen edellyttämät tekniset toimenpiteet, mutta se ei ole sitä 
toistaiseksi tehnyt.

Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki 
tupakkatuotteet merkittäisiin yksilöllisellä tunnisteella, jonka avulla voidaan määrittää 
tietyt seikat, kuten valmistuspäivä ja -paikka, valmistuslaitos, työvuoro tai valmistusaika 
(ehdotuksen 14 artikla). Direktiiviehdotuksessa on myös tarkkaan määritelty Euroopan 
unionin järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata ja valvoa tupakkatuotteita 
pakkaustasolla koko toimitusketjussa vähittäiskauppaa lukuun ottamatta. Uuden 
säännöksen mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tupakkatuotteiden valmistajat 
tekevät tiedontallentamissopimuksia riippumattomien kolmansien osapuolten kanssa. 
Komissio on valinnut riippumattomien kolmansien osapuolten käytön, jotta voidaan 
turvata järjestelmän riippumattomuus ja täysi avoimuus sekä komission ja jäsenvaltioiden 
pääsy tietoihin. Lisäksi ehdotukseen sisältyy uusi velvoite sijoittaa EU:n markkinoille 
saatettaviin tupakkatuotteisiin yksilöllisen tunnisteen lisäksi näkyviä turvaominaisuuksia, 
jotka helpottavat tuotteiden aitouden toteamista. Tämä säännös ei koskisi viiden vuoden 
ajan muita tupakkatuotteita kuin savukkeita ja kääretupakkaa. 

 Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka (direktiiviehdotuksen 15 artikla)
Direktiiviehdotukseen sisältyy nykyinen Ruotsia koskeva poikkeus suussa käytettäväksi 
tarkoitettujen tupakkatuotteiden kiellosta Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 
151 artiklan mukaisesti (direktiiviehdotuksen 15 artikla, nykyisen direktiivin 8 artikla.) 

 Tupakkatuotteiden valtioiden rajat ylittävä etämyynti (ehdotuksen 16 artikla)
Nykyinen sääntely ei koske valtioiden rajat ylittävää myyntiä. Direktiiviehdotukseen 
kuuluu aivan uusi säännös tupakkatuotteiden vähittäismyyntiliikkeiden 
ilmoittamisvelvollisuudesta, jos ne aikovat harjoittaa rajat ylittävää etämyyntiä. Tällaiset 
vähittäismyyntiliikkeet velvoitettaisiin ilmoittautumaan toimivaltaisten viranomaisten 
rekisteriin sekä siinä jäsenvaltiossa, jossa se itse on sijoittautuneena, että siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tosiasiallinen tai mahdollinen asiakas sijaitsee. 
Vähittäismyyntiliikkeen olisi ilmoitettava tietyt seikat, kuten nimi tai toiminimi, 
toiminnan aloittamispäivä sekä tarkoitukseen käytettävän verkkosivuston osoite. 
Etämyyntiä harjoittavilla vähittäismyyntiliikkeillä tulisi lisäksi olla 
iänvarmistusjärjestelmä, jolla voidaan myyntihetkellä varmistaa ostajan täyttävän 
vähimmäisikävaatimuksen määränpäänä olevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 

 Uusi tupakkatuoteryhmä (direktiiviehdotuksen 17 artikla)
Nykyiseen direktiiviin ei sisälly säännöksiä uusista tupakkatuotteista. 
Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 23 alakohdan mukaan uudella tupakkatuotteella 
tarkoitetaan muuta tupakkatuotetta kuin savuketta, kääretupakkaa, piipputupakkaa, 
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vesipiipputupakkaa, sikaria, pikkusikaria, purutupakkaa, nenänuuskaa tai suussa 
käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa, joka saatetaan markkinoille ehdotetun direktiivin 
voimaantulon jälkeen. Kyseessä on uudenlainen sääntely, jonka tarkoitus on velvoittaa 
tupakkatuotteiden valmistajat ja tuojat ilmoittamaan jäsenvaltioille sähköisesti vähintään 
kuusi kuukautta etukäteen mistä tahansa uudesta tupakkatuoteryhmästä, jonka ne aikovat 
saattaa kyseisen jäsenvaltion markkinoille. Ilmoituksessa on oltava tuotteen tarkka kuvaus 
sekä direktiiviehdotuksen 5 artiklan mukaiset tiedot ainesosista ja päästöistä. Lisäksi 
valmistajan olisi toimitettava toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi saatavilla olevat 
tieteelliset tutkimukset tuotteen toksisuudesta, riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksista 
ja houkuttelevuudesta, erityisesti ainesosien ja päästöjen osalta. Lisäksi artiklassa 
säädetään, että uusien markkinoille saatettavien tupakkatuoteryhmien on täytettävä 
direktiiviehdotuksessa säädetyt vaatimukset. 

Direktiiviehdotuksen III osaston säännökset koskevat muita kuin tupakkatuotteita, 
nimittäin nikotiinia sisältäviä tuotteita (ehdotuksen 18 artikla) sekä poltettavaksi 
tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita (ehdotuksen 19 artikla). Tällaisia säännöksiä ei ole 
nykyisessä direktiivissä. 

Direktiiviehdotuksessa jaetaan nikotiinia sisältävät tuotteet kahteen luokkaan 
nikotiinipitoisuuden perusteella. Tuotteita, joissa on nikotiinia enemmän kuin 
direktiiviehdotuksen 18 artiklan 1 kohdassa mainitaan, voidaan saattaa markkinoille vain, 
jos ne on hyväksytty ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
säädetyn Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY mukaisesti. Säädetyn 
rajan alittavat nikotiinia sisältävät tuotteet kuuluisivat ehdotetun direktiivin alaan, ja niihin 
pitäisi merkitä tietyn kokoinen ja näköinen terveysvaroitus Tämä tuote sisältää nikotiinia 
ja voi vaarantaa terveytesi. 

Poltettavaksi tarkoitetuista kasviperäisistä tuotteista ei ole säännöksiä nykyisessä 
direktiivissä. Ehdotuksessa uutta olisi se, että näihin tuotteisiin sovellettaisiin 
pakkausmerkintäsäännöksiä, joista keskeisimmän mukaan tällaisten tuotteiden jokaiseen 
pakkaukseen ja myyntipäällykseen olisi merkittävä terveysvaroitus Tämä tuote voi 
vaarantaa terveytesi.

Direktiiviehdotuksen IV osastossa on loppusäännökset mm. yhteistyöstä ja 
täytäntöönpanosta (ehdotuksen 20 artikla). Tässä osastossa käsitellään myös 
komiteamenettelyä (ehdotuksen 21 artikla) sekä komissiolle siirrettävää säädösvaltaa 
(ehdotuksen 22 artikla). Juuri siirrettyä säädösvaltaa (eli mahdollisuutta antaa delegoituja 
ja täytäntöönpanosäädöksiä) koskevat säännökset ovat direktiiviehdotuksessa verrattain 
kattavia. Jos direktiiviehdotus hyväksyttäisiin sellaisenaan, komissiolle myönnettäisiin 
valta esimerkiksi määrittää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
täytäntöönpanosäädöksillä, onko tupakkatuotteella jokin tunnusomainen maku 
(ehdotuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohta) tai onko kyseessä tupakkatuote, jossa on lisäaineita 
sellaisia määriä, että ne lisäävät merkittävällä tavalla sen toksisia tai riippuvuutta 
aiheuttavia vaikutuksia käyttövaiheessa (ehdotuksen 6 artiklan 7 ja 8 kohta). Delegoidulla 
säädöksellä komissio voisi esimerkiksi muuttaa liitettä I, jossa on luettelo 
tekstivaroituksista (ehdotuksen 9 artiklan 3 kohdan a alakohta). SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaan komissiolle voidaan siirtää valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
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täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, 
muita kuin sen keskeisiä osia. Keskeisiä osia koskevaa säädösvaltaa ei saa siirtää. Ei ole 
selvää, täyttääkö ehdotettu säädösvallan siirto primaarilainsäädännössä asetetut 
vaatimukset. 

Direktiiviehdotuksen 24 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tiukempia kansallisia säännöksiä kansanterveyden suojelemiseksi. 
Tällaisista säännöksistä pitäisi ilmoittaa etukäteen Euroopan komissiolle.

Jäsenvaltioiden olisi saatettava voimaan ehdotetun direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 18 kuukauden määräajassa sen voimaantulosta.

 Tšekin hallituksen kanta:

Hallituksen EU-valiokunta valitsi direktiiviehdotuksesta vastaavaksi elimeksi 
maatalousministeriön, joka on ilmaissut kielteisen kantansa ehdotukseen. Ministeriö 
vastustaa erityisesti sitä, että kiellettäisiin tuotteet, joiden vallitseva maku on jokin muu 
kuin tupakka, mentolisavukkeet mukaan lukien. Lisäksi ministeriö suhtautuu kielteisesti 
poltettaviin tupakkatuotteisiin merkittävien varoituksien suurentamiseen, mitä ministeriö 
perustelee kansainvälisten sopimusten ja perusoikeuskirjan takaamien teollisoikeuksien 
suojelulla, sekä kuvavaroitusten käyttöönottoon. Ministeriö pitää ongelmallisena myös 
päätösvallan laajaa siirtoa Euroopan komissiolle.

 EU:n toimielinten käsittelyn oletettu aikataulu:

Euroopan parlamentti on valinnut asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI). Ehdotusta 
käsittelevät myös perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO), 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) sekä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunta (ITRE). Asian käsittelyn aikataulu Euroopan parlamentissa ei ole 
toistaiseksi tiedossa. 

 Päätelmät:

Eurooppa-asioiden valiokunta 

1 . hyväksyy Tšekin hallituksen puitekannanoton ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä;

2 . vastustaa sitä, että Euroopan komissiolle siirrettäisiin laaja valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä;

3 . antaa perustellun lausunnon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti, koska valiokunnan mukaan ehdotus rikkoo 
toissijaisuusperiaatetta, sillä direktiivin tavoitteet voidaan riittävällä tavalla saavuttaa 
yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisten toimien avulla. Terveyden edistämiseen liittyviä 
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toimia hyväksyttäessä pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden väliset erot, ja toimet olisi 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan tavoitteiden mukaisesti hyväksyttävä 
mahdollisimman lähellä kansalaisia eli kussakin kansallisvaltiossa;

4 . antaa tehtäväksi puheenjohtajalleen toimittaa valiokunnan päätöslauselma 
edustajainhuoneen työjärjestyksen mukaisesti edustajainhuoneen puhemiehen välityksellä 
hallitukselle, senaatin puhemiehelle, Euroopan parlamentin puhemiehelle, neuvoston 
puheenjohtajalle sekä Euroopan komission puheenjohtajalle;

5. kehottaa hallitusta tiedottamaan valiokunnalle tämän asiakirjan käsittelyn vaiheista 
neuvoston elimissä;

6. siirtää direktiiviehdotuksen käsiteltäväksi terveysvaliokunnalle. 

Jaroslav Lobkowicz Jan Bauer
valiokunnan tarkastaja esittelijä ja valiokunnan puheenjohtaja
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Eurooppa-asioiden valiokunnan 41. kokouksessaan 24.1.2013
hyväksymän päätöslauselman 282 loppulausuma

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (asiakirja 18068/12, COM(2012)0788 final)

Eurooppa-asioiden valiokunta

1 . hyväksyy Tšekin hallituksen puitekannanoton ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä;

2 . vastustaa sitä, että Euroopan komissiolle siirrettäisiin laaja valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä;

3 . antaa perustellun lausunnon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn 
pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti, koska valiokunnan mukaan ehdotus rikkoo toissijaisuusperiaatetta, 
sillä direktiivin tavoitteet voidaan riittävällä tavalla saavuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisten toimien avulla. Terveyden edistämiseen liittyviä toimia hyväksyttäessä pitäisi ottaa 
huomioon jäsenvaltioiden väliset erot, ja toimet olisi SEUT-sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan 
tavoitteiden mukaisesti hyväksyttävä mahdollisimman lähellä kansalaisia eli kussakin 
kansallisvaltiossa;

4 . antaa tehtäväksi puheenjohtajalleen toimittaa valiokunnan päätöslauselma edustajainhuoneen 
työjärjestyksen mukaisesti edustajainhuoneen puhemiehen välityksellä hallitukselle, senaatin 
puhemiehelle, Euroopan parlamentin puhemiehelle, neuvoston puheenjohtajalle sekä Euroopan 
komission puheenjohtajalle;

5. kehottaa hallitusta tiedottamaan valiokunnalle tämän asiakirjan käsittelyn vaiheista neuvoston 
elimissä;

6. siirtää direktiiviehdotuksen käsiteltäväksi terveysvaliokunnalle.


