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Asia: Italian senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
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esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
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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 Italian senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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PYSYVÄN VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMA

(Hygienia ja terveys)

(laatijat: BASSOLI ja D'AMBROSIO LETTIERI)

hyväksytty iltapäiväistunnossa 30. tammikuuta 2013

ANNETTU

EHDOTUKSESTA 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)

asetuksen 144 artiklan 1 ja 6 kohdan nojalla

toimitettu neuvoston puheenjohtajalle tiedoksi 6. helmikuuta 2013.
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Valiokunta

on käsitellyt Euroopan komission antaman ehdotuksen (COM(2012)0788 final) Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä;

arvioi, että kyseisen direktiiviehdotuksen päätavoitteena on päivittää ja täydentää 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
5. kesäkuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/37/EY 
direktiivin antamisen jälkeen tapahtuneen tieteellisen, kansainvälisen ja markkinoihin 
liittyvän kehityksen huomioon ottamiseksi;

palauttaa mieliin, että Italia on aina ollut yksi aktiivisimmista maista tupakoinnin torjunnassa 
ja tupakoimattomien henkilöiden suojelussa ja sen kattavaan säädöskehykseen kuuluvat muun 
muassa tupakoinnin kieltämisestä tietyissä julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä 
11. marraskuuta 1975 annettu laki nro 584 sekä uudemmat säännökset, kuten 13. syyskuuta 
2012 annetun asetuksen nro 158 7 artikla sekä sen muuttamisesta 8. marraskuuta 2012 annettu 
laki nro 189, joilla nostettiin äitien ja lasten suojelusta 24. joulukuuta 1934 annetulla 
kuninkaallisella asetuksella nro 2316 vahvistetun yhtenäislain 25 artiklassa säädettyä 
16 vuoden ikärajaa ja kiellettiin savukkeiden myyminen alle 18-vuotiaille;

ottaa huomioon, että tasavallan senaatin hygienia- ja terveysasioiden valiokunta on 
määrittänyt kyseisen lakiesityksen yhdeksi lainsäädäntötyönsä painopisteistä sekä käsitellyt 
sen erityisen huolellisesti (senaatin asiakirja nro 8) ja päätynyt seuraavaan tulokseen: 
terveyden edistämistä ja tupakoinnista johtuvien haittojen torjuntaa koskevat säännökset 
sisältävän lakiesityksen parlamentaarista käsittelyä ei ole saatu päätökseen, mutta poliittiset 
puolueet ovat laajalti yksimielisiä siitä, että tupakkatuotteiden käyttöä olisi vähennettävä 
tupakoinnin aiheuttamien haittojen torjumiseksi;

toteaa erityisesti, että mainittuun lakiesitykseen sisältyvillä säännöksillä nostettiin ensinnäkin 
tupakkatuotteiden ostamista ja käyttöä koskeva alaikäraja 16 vuodesta 18 vuoteen – tämä 
säännös saatettiin voimaan edellä mainitun vuonna 2012 annetun asetuksen nro 158 
7 artiklassa – sekä kiellettiin tupakointi kouluissa (5 artikla), perustettiin tupakointiin 
liittyvien haittojen ehkäisemistä ja vähentämistä koskeva rahasto, josta on tarkoitus rahoittaa 
tiedotus- ja ennaltaehkäisykampanjoita (6 artikla), alettiin säännellä myytäväksi tarkoitettujen 
ja ihmisten kuluttamien tuotteiden ominaispiirteitä, määrää ja laatua – mikä tarkoittaa 
esimerkiksi tupakan valmistuksessa käytettyjen ja ihmisten terveydelle selvästi haitallisten 
aineiden, kuten tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin, määrän mittaamista ja tarkistamista – ja 
velvoitettiin tupakkatuotteiden valmistajat ilmoittamaan kyseisten aineiden pitoisuudet 
savukepakkauksissa ja muiden tupakkatuotteiden pakkauksissa (7 artikla);

suhtautuu myönteisesti käsiteltävänä olevan direktiiviehdotuksen tavoitteisiin, koska siinä 
pyritään aiempaa direktiiviä 2001/37/EY tarkistamalla varmistamaan mahdollisimman 
korkeatasoinen terveyden suojelu ja ehdotetaan siten jo yhdenmukaistettujen alojen 
päivittämistä, jotta voitaisiin torjua ongelmia, joita jäsenvaltioilla on ollut kansallisen 



CM\927487FI.doc 5/11 PE506.015v01-00

FI

lainsäädännön mukauttamisessa kansainväliseen, tieteelliseen ja markkinoihin liittyvään 
kehitykseen, käsitellä tupakkadirektiivin soveltamisalan ulkopuolella toistaiseksi oleviin 
tuotteisiin liittyviä toimenpiteitä, sikäli kuin epäyhtenäinen kehitys jäsenvaltioissa on johtanut 
tai todennäköisesti johtaa sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, sekä varmistaa, että direktiivin 
säännöksiä ei kierretä saattamalla markkinoille tuotteita, jotka eivät ole tupakkadirektiivin
mukaisia;

ottaa huomioon, että Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artiklan perusteella tavoitteenaan varmistaa 
sisämarkkinoiden toiminta ja kansanterveyden korkeatasoinen suojelu vähentämällä samalla 
tupakointia erityisesti nuorten keskuudessa; ottaa myös huomioon, että Euroopan komissio 
toteaa direktiiviehdotuksen perustuvan Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin 
torjuntaa koskevaan puiteyleissopimukseen ja perustelee ehdottamiaan toimenpiteitä sillä, että 
niiden avulla voitaisiin paremmin varmistaa kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano 
unionin tasolla;

toteaa, että Italia voi tässä yhteydessä perustellusti lukea itsensä edistyneimpiin maihin 
Euroopan unionissa, koska Italiassa tupakkatuotteita koskeva lainsäädäntö on tasapainoinen ja 
tupakkatuotteiden myyntijärjestelmä on tarkasti valvottu ja perustuu myyntilupiin, minkä 
ansiosta Italia on kyennyt saavuttamaan kansanterveyttä koskevat tavoitteet ja varmistamaan 
samanaikaisesti valtiolle tärkeät verotulot;

katsoo tarpeelliseksi huomauttaa, että Italia pani täytäntöön WHO:n yleissopimuksen 
määräykset erittäin nopeasti hyväksymällä niin kutsutun Sirchia-lain (16. tammikuuta 2003 
annettu laki nro 3), sääntelemällä tupakkatuotteiden myyntiä tupakka-automaateissa sekä 
sittemmin kieltämällä tupakkatuotteiden myynnin alle 18-vuotiaille riippumatta kansallisten 
lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen pyrkivistä lainsäädäntö- ja sääntelytoimista; erityistä 
huomiota on kiinnitettävä siihen, että Italian tupakkatuotteisiin soveltama veropolitiikka on 
tuottanut erinomaisia tuloksia tupakoinnin houkuttelevuuden torjunnassa: virallisten tilastojen 
mukaan tupakoivien osuus kansalaisista pieneni Italiassa 27,6 prosentista 20,8 prosenttiin 
vuosina 2003–2012, kun taas monet muut unionin jäsenvaltiot eivät ole tähän 
kunnianhimoiseen tavoitteeseen päässeet, koska niissä tupakoivien osuus on edelleen 
suurempi jopa tiukemmasta lainsäädännöstä huolimatta;

ottaa huomioon kymmenennen valiokunnan 16. tammikuuta 2013 esittämän myönteisen 
lausunnon, joka sisälsi seuraavat huomautukset: "kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa 
tarkastamaan huolellisesti, että direktiiviehdotuksessa noudatetaan täysimääräisesti 
toissijaisuusperiaatetta; katsoo, että direktiiviehdotuksen toimenpiteet, joilla pyritään 
standardoimaan tupakkatuotteet, aiheuttavat vahinkoa tuotemerkeille ja saattavat hankaloittaa 
kyseisten tuotteiden jäljitettävyyttä sekä estää siten niiden salakuljetuksen ja väärentämisen 
tehokkaan torjunnan";

katsoo kuitenkin, että kyseisessä tapauksessa on perusteet arvostella direktiiviehdotuksen 
sisältöä siitä, ettei siinä noudateta täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa 
ja täytäntöönpanopöytäkirjassa määrättyä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta.

Valiokunta antaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan SEUT-
sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti lausunnon, jossa se katsoo, ettei ehdotus ole 
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toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä:

1) Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arviointiin käsiteltävänä olevassa 
direktiiviehdotuksessa liittyy ongelmia. Toissijaisuusperiaatetta on sovellettava, koska 
Euroopan komissio on ottanut direktiiviehdotuksen oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 
114 artiklan, jossa määrätään jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä 
sisämarkkinoiden toiminnan ja terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi 
(jäsenvaltiot ja Euroopan unioni käyttävät tällä alalla jaettua toimivaltaa).

Direktiiviehdotuksen tavoitteena ei kuitenkaan näyttäisi olevan jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen tai lähentäminen tupakkatuotteiden alalla. Ehdotuksen 
24 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivatkin halutessaan ottaa alalla käyttöön muita tiukempia 
säännöksiä. Direktiiviehdotuksessa kannustetaan jäsenvaltioita päättämään itsenäisesti eri 
asioista, kuten erilaisten nikotiini-, terva- ja hiilimonoksidipäästöjen mittaamisesta, muiden 
ainesosien mittaamisesta, tiettyjä lisäaineita sisältävien tuotteiden kieltämistä koskevista 
vaatimuksista, uusien tuotteiden hyväksymisjärjestelmän käyttöönotosta ja tiukempien 
säännösten käyttöönotosta pakkausten alalla (esimerkiksi niin kutsutut yleispakkaukset). 
Kyseisten ehdotusten takia jäsenvaltioiden lainsäädännöt voivat olla keskenään hyvin 
erilaisia, mikä rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Lisäksi SEUT-sopimuksen 
114 artiklan ottaminen direktiiviehdotuksen oikeusperustaksi ei näytä olevan perusteltua.

2) Direktiiviehdotuksessa on havaittavissa epäjohdonmukaisuutta sen suhteen, miten 
paljon jäsenvaltioille annetaan liikkumavaraa ehdotuksen täytäntöönpanossa. Ehdotuksen 
22 artiklassa komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä, mutta artikla vaikuttaa 
liian laajalta sekä sisällöltään – siirretty säädösvalta ulottuu ainakin16:een eri alaan 
tupakkatuotteiden valmistuksessa, pakkaamisessa ja myynnissä – että kestoltaan, mikä 
rajoittaa merkittävästi kansallisten parlamenttien lainsäädäntövaltaa.

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita 
kuin sen keskeisiä osia.

Ehdotuksen 3 artiklan 2 kohdassa esimerkiksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 1 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien, eli markkinoille tuotavien ja 
jäsenvaltioissa valmistettujen savukkeiden terva-, nikotiini- ja hiilimonoksidimäärien 
hyväksymiseksi ja mukauttamiseksi. Kyseiset määrät ovat kuitenkin direktiiviehdotuksessa 
keskeisessä asemassa, koska ne määrittävät direktiiviehdotuksen kohteena olevien tuotteiden 
sisällön.

3) Toissijaisuusperiaatetta loukataan ehdotuksessa erityisesti seuraavilla aloilla:

a) Uudet tupakkatuoteryhmät: Euroopan komissio ehdottaa tiukkoja rajoituksia 
vähäriskisten tuotteiden markkinoille saattamiselle ja vähentää siten halua investoida 
tutkimukseen, innovointiin ja kehitykseen, koska komissio ei ehdota uusille tupakkatuotteille 
erityistä säädöskehystä vaan heikentää entisestään säädöskehyksen kannustavuutta (ja estää 
esimerkiksi kuluttajia saamasta tietoa kyseisten tuotteiden käyttöön liittyvistä vähäisemmistä 
riskeistä, vaikka niiden tueksi on olemassa tieteellistä näyttöä). Tämä siitäkin huolimatta, että 
nykyisen tupakkadirektiivin johdanto-osan 8 kappaleessa mainitaan tarve luoda kyseinen 



CM\927487FI.doc 7/11 PE506.015v01-00

FI

sääntelykehys: "Sääntelypuitteita tarkistettaessa on tarpeen arvioida näyttöön perustuvia 
väittämiä tupakkatuotteista, jotka on suunniteltu 'vähemmän vaarallisiksi' ja/tai joita 
markkinoidaan sellaisina tai joiden valmistajat väittävät olevan vähemmän haitallisia."

Kieltämällä suoraan niin kutsutut "vähemmän vaaralliset" tai "uuden sukupolven" tuotteet 
Euroopan unioni estää jäsenvaltioita toteuttamasta terveyspolitiikkaa, jolla voidaan alentaa 
tupakointiin liittyviä riskejä.

b) Kokonaisten tuoteryhmien tuotteistaminen ja kieltäminen: Pakkausten standardointiin 
ja nykyisin sallittujen tuoteryhmien, kuten ohutsavukkeiden, mentolisavukkeiden ja 
kymmenen savukkeen pakkausten, täysimääräiseen kieltämiseen liittyvät toimenpiteet 
johtaisivat myös näiden tuotteiden standardointiin. Euroopan komissio perustelee 
toimenpiteitä pyrkimyksellä vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta, koska se katsoo, 
että tietyntyyppiset paketit tai tuotteet voivat saada kuluttajat pitämään kyseisiä tuotteita 
vähemmän haitallisina.

Kyseisten laillisten tuotteiden kieltäminen ei ole perusteltua, ja kielto näyttäisi myös olevan 
ristiriidassa ehdotuksen ensimmäisen tavoitteen, sisämarkkinoiden edistämisen, kanssa. Kielto 
johtaisi tuotteistamiseen ja kyseisten tuotteiden arvon alenemiseen, minkä johdosta a) 
kuluttajat siirtyisivät halvempiin tuotteisiin, b) kilpailua käytäisiin vain hintojen perusteella, 
jolloin tupakkatuotteiden keskihinnat laskisivat ja c) laittomien markkinoiden (salakuljetuksen 
ja väärentämisen) osuus kasvaisi merkittävästi, koska standardipakkauksia on helpompi 
jäljitellä. Tällä olisi huomattavia kielteisiä vaikutuksia lailliseen myyntiin, verotuloihin ja 
koko alaan. Lisäksi uuden direktiiviehdotuksen avulla saavutettavat tavoitteet olisivat 
ristiriidassa ehdotuksen toisen perustavoitteen, kansanterveyden suojelun, kanssa.

On myös huomattava, että Euroopan unioni on perinteisesti pyrkinyt luomaan yhdenmukaiset 
säännöt tuotteiden pakkausmerkintöjä varten, kun taas tuotteen ja pakkauksen ulkoasusta ovat 
aina päättäneet kansalliset parlamentit. Uudessa direktiiviehdotuksessa Euroopan unioni 
pyrkii ensimmäistä kertaa valvomaan lähes täysimääräisesti kyseisten tuotteiden ja 
pakkausten ulkoasua, muotoa ja suunnittelua, vaikka näiden toimenpiteiden tehokkuudesta 
terveyden suojelussa ei ole esitetty pitäviä tieteellisiä todisteita.

Lopuksi on todettava, että sähkötupakan markkinointiin ja laaja-alaiseen mainontaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Italian terveysinstituutin (Istituto superiore di sanità) 
hiljattain antaman lausunnon mukaan kyseisiin tuotteisiin liittyy kansanterveydellisiä riskejä, 
koska ne saattavat ohjata ihmiset polttamaan perinteisiä savukkeita ja edistäisivät siten 
nikotiiniriippuvuutta. Tämä riski kohdistuu erityisesti nuoriin, koska nuoretkin voivat hankkia 
sähkötupakkaa helposti internetin kautta.
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KYMMENENNEN PYSYVÄN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

(TEOLLISUUS, KAUPPA JA MATKAILU)

(laatija: CURSI)

16. tammikuuta 2013

Valiokunta

on käsitellyt asiakirjan COM(2012)0788 final ja esittää omaan toimivaltaansa kuuluvien 
asioiden osalta myönteisen lausunnon sekä seuraavat huomautukset:

kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastamaan huolellisesti, että direktiiviehdotuksessa 
noudatetaan täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta;

katsoo, että direktiiviehdotuksen toimenpiteet, joilla pyritään standardoimaan tupakkatuotteet, 
aiheuttavat vahinkoa tuotemerkeille ja saattavat hankaloittaa kyseisten tuotteiden 
jäljitettävyyttä sekä estää siten niiden salakuljetuksen ja väärentämisen tehokkaan torjunnan.
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NELJÄNNENTOISTA PYSYVÄN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

(EU-ASIAT)

(laatija: BOLDI)

30. tammikuuta 2013

Valiokunta

on käsitellyt asiakirjan COM(2012)0788 final ja toteaa, että kyseisen asiakirjan tavoitteena on

tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 2001/37/EY 
tarkistaminen, josta säädetään kyseisessä direktiivissä (11 artikla) ja jota ovat esittäneet myös 
neuvosto (30. marraskuuta 2009 annettu suositus) ja Euroopan parlamentti 
(15. syyskuuta 2011 ja 24. lokakuuta 2007 hyväksytyt päätöslauselmat);

kyseisen direktiivin mukauttaminen markkinoilla tapahtuneeseen kehitykseen (ottaen 
huomioon markkinoille tulleet uudet tuotteet, kuten sähkötupakat), kansainväliseen 
kehitykseen (toukokuussa 2003 tehty Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa 
koskeva puiteyleissopimus, jonka osapuolia Euroopan unioni ja kaikki jäsenvaltiot ovat) sekä 
tieteelliseen kehitykseen;

ottaa huomioon

yhteisöjen tuomioistuimen 10. joulukuuta 2002 asiassa C-491/01 antaman tuomion, jossa 
vahvistettiin direktiivin 2001/37/EY pätevyys ja laillisuus oikeusperustaksi sekä toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteen noudattaminen;

toukokuussa 2003 tehdyn Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan 
puiteyleissopimuksen;

Euroopan komission 24. syyskuuta ja 17. joulukuuta 2010 välisenä aikana järjestämän 
julkisen kuulemisen yhteydessä saadut vastaukset sekä toukokuussa 2012 toteutetun 
Eurobarometri-kyselyn tulokset;

kannattaa täysimääräisesti seuraavia tavoitteita:

– tupakoinnin aloittamisen torjunta nuorten keskuudessa

– sen varmistaminen, että tupakoinnin aloittamista koskeva päätös perustuu riittävän 
tietoiseen päätökseen;

on yhtä mieltä myös siitä, että "tupakkatuotteet eivät ole tavallisia hyödykkeitä, ja kun otetaan 
huomioon tupakan erityisen haitalliset vaikutukset, terveyden suojelulle olisi annettava suuri 
merkitys, erityisesti pyrkimällä vähentämään tupakointia nuorten keskuudessa" (johdanto-
osan 8 kappale).
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viittaa erityisesti Euroopan komissiolle siirrettyä toimivaltaa koskevaan järjestelmään 
(22 artikla) ja antaa omaan toimivaltaansa kuuluvien asioiden osalta SEUT-sopimuksen 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 mukaisen 
kielteisen lausunnon.

Direktiiviehdotuksen 22 artiklassa komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 
direktiivin keskeisistä osista, jotka eivät kuitenkaan SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan 
kuulu siirretyn toimivallan soveltamisalaan. Tämä koskee säädösvallan siirtämistä 3 artiklan 
2 ja 3 kohdassa, 6 artiklan 3 ja 9 kohdassa sekä 18 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla. Kahdessa ensin mainitussa artiklassa säädösvallan siirto koskee joidenkin tuotteiden 
myynnin kieltämistä Euroopan unionin markkinoilla, viimeiseksi mainitussa artiklassa 
tuotteiden hyväksymistä koskevien vaatimusten mukauttamista. Kaikissa mainituissa 
tapauksissa säädösvallan siirto muuttaisi direktiivin soveltamisalaa sekä vaikuttaisi 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.

Huomautettakoon, että SEUT-sopimuksen 114 artikla on valittu oikein käsiteltävänä olevan 
ehdotuksen oikeusperustaksi. Unionin lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä yleisiä säädöksiä vain ja ainoastaan unionin 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Säädösvallan siirtoa koskevat ehdot määrätään SEUT-
sopimuksen 290 artiklassa (jossa todetaan selvästi: "Tietyn alan keskeisistä osista voidaan 
säätää vain lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä, eikä säädösvallan siirto 
voi näin ollen koskea näitä osia.")

Edellä mainituissa artikloissa säädösvallan siirto koskee säädöksen keskeisiä osia unionin 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla 114 artiklan nojalla, joten komissiolle siirretty säädösvalta on 
niissä liian laaja eikä se ole perusteltua seuraavista syistä:

– Unioni saa suhteettoman paljon toimivaltaa jäsenvaltioiden lainsäädännölliseen 
itsemääräämisoikeuden kustannuksella, mikä on loukkaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrättyä jäsenvaltioiden toimivaltaa.

– Säädösvallan siirto loukkaa kansallisten parlamenttien oikeuksia ja vie niiltä ennalta 
määrittämättömäksi ajaksi mahdollisuuden ilmaista kantansa toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta kaikkien siirretyn säädösvallan nojalla annettujen 
säädösten osalta.

Toisin sanoen tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevan unionin säädösvallan 
tarkistamisen perusteella komission itsenäiselle toimivallalle ei näytä olevan perusteita ja se 
loukkaa myös jäsenvaltioiden toimivaltaa, koska tarpeellisuuden ja lisäarvon kriteerit eivät 
tällöin täyty. Ehdotuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 6 artiklan 3 ja 9 kohdassa sekä 18 artiklan 
2 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tulevien säädösten antamisesta voivat hyvin vastata 
lainsäätäjät.

Valiokunta suhtautuu säädösvallan siirtoa koskevassa järjestelmässä hyvin varauksellisesti 
myös siihen, ettei säädösvallan siirron kestoa ole ennalta määritetty, sekä siihen, että 
Euroopan komissio voi päättää itsenäisesti tiettyjen vapautusten kumoamisesta ennalta 
määrittämättömissä ja yleisluontoisissa tilanteissa ("jos olosuhteissa tapahtuu merkittävä 
muutos, joka vahvistetaan komission raportissa"). Tämä koskee 6 artiklan 10 kohtaa, 
10 artiklan 5 kohtaa sekä 13 artiklan 4 kohtaa.
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Lopuksi valiokunta viittaa ehdotuksen sisältöön ja kehottaa arvioimaan huolellisesti 
mahdollisuuden hyödyntää seuraaviin osa-alueisiin liittyvän potentiaalin:

– niin kutsutut "vähemmän vaaralliset" tai "uuden sukupolven" tuotteet (17–19 artikla)

– pienempien savukepakkausten ja ohutsavukkeiden säilyttäminen markkinoilla.

Kyseiset tuotteet voisivat olla hyödyllisiä tupakoinnin asteittaisessa vähentämisessä tai 
lopettamisessa kokonaan. Toisin sanoen tupakkatuotteiden tarjonnan rajoittaminen tai 
tarjonnan sääntely standardoimalla ei itsessään auta vähentämään tupakointia. Se voisi sitä 
vastoin lisätä näiden tuotteiden salakuljetusta ja aiheuttaa ongelmia tupakoitsijoille, jotka 
olisivat jo päättäneet lopettaa tupakoinnin mainittujen tuotteiden avulla. 


