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Asia: Kreikan parlamentin perusteltu lausunto 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 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

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 Kreikan parlamentin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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LIITE

Kreikan parlamentin Eurooppa-asioita käsittelevä pysyvä erityisvaliokunta, pysyvä 
sosiaaliasioiden valiokunta ja pysyvä tuotanto- ja kauppavaliokunta

kokoontuivat keskiviikkona 20. helmikuuta 2013 yhteiskokoukseen, jonka puheenjohtajana 
toimi parlamentin varapuhemies Ioannis Tragakis, käsitelläkseen ehdotusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2012)0788). 

Edellä mainittujen valiokuntien jäsenet ottivat huomioon

– direktiiviehdotuksen tekstin,

– terveysministeriön sekä maaseudun kehitys- ja elintarvikeministeriön huomautukset,

– terveysministeri Andreas Lykourezosin suullisen lausuman,

– kansanterveysasioista vastaavan valtiosihteerin Christina Papanikolaoun suullisen 
lausuman,

– maaseudun kehittämisestä ja kansainvälisistä suhteista vastaavan valtiosihteerin Dimitrios 
Melasin suullisen lausuman,

ja päättivät yksimielisesti antaa seuraavan lausunnon:

Oikeusperusta

Tämän direktiiviä 2001/37/EY tarkistavan direktiiviehdotuksen yleistavoitteena on 
sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen ja erityisesti a) jo yhdenmukaistettujen osien 
ajantasaistaminen, b) niiden tuotteisiin liittyvien toimenpiteiden käsittely, joista ei vielä ole 
säädetty tupakkatuotedirektiivissä, ja c) sen varmistaminen, ettei direktiivin säännöksiä 
kierretä saattamalla markkinoille tuotteita, jotka eivät ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia. 
Näin ollen 114 artiklan valitseminen oikeusperustaksi on asianmukaista. Terveyden suojelu 
mainitaan vain sivumennen 114 artiklan 3 kohtaan liittyen eikä päätavoitteena, joten 
komission on 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamissaan ehdotuksissa pyrittävä 
turvaamaan terveyden suojelun korkea taso.

Näkemyksiä – huomautuksia

Direktiiviehdotuksen säännösten sisällön osalta todetaan seuraavaa:

 Kielletyt tuotteet (12 artikla)
Direktiiviehdotuksessa säädetään tiettyjen tupakkatuotteiden, esimerkiksi savukkeiden, 
joiden halkaisija on alle 7,5 mm, tai mintunmakuisten savukkeiden kieltämisestä, koska 
niitä pidetään harhaanjohtavina. Asiaa koskevista tutkimuksista ei kuitenkaan ilmene, että 
tällaiset säännökset edistäisivät direktiivin tavoitteiden saavuttamista. Päinvastoin ne 
merkitsevät puuttumista sisämarkkinoiden toimintaan ja vapaaseen kilpailuun 
tupakkateollisuuden alalla, sillä varmasti nämä tupakoijat joko valitsevat 
tupakointitottumuksensa tyydyttämiseen yleisesti saatavilla olevan halkaisijamitan 
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omaavia tupakkatuotteita, jotka näin ollen ovat suurten tupakanvalmistajien tuotteita, tai 
turvautuvat laittomiin tuotteisiin, joiden valmistuksessa ei noudateta eurooppalaisten 
tupakanvalmistajien toimintaa säänteleviä laadunvalvontamenettelyjä ja jotka 
todennäköisesti ovat kuluttajien terveydelle vaarallisempia kuin kielletyt tuotteet.
Salakaupan lisääntymisen sivuvaikutuksena myös julkiset tulot pienentyvät. 
On huomattava, ettei tätä säännöstä ollut alun perin sisällytetty direktiivin tarkistusta 
koskeviin ehdotuksiin julkisten kuulemisten vaiheessa, mikä on vastoin komission 
järkevän sääntelyn menettelyä. Käytännössä sidosryhmiltä riistettiin näin mahdollisuus 
esittää tätä asiaa koskevat argumenttinsa.

 Tekstivaroitukset pakkauksissa – yhdistetyt varoitukset – vähimmäiskoon säätäminen –
valokuvien käyttö (8 ja 9 artikla)
Varoitusmerkinnän peittämää prosenttiosuutta pinta-alasta ja varoituksen 
vähimmäiskokoa koskevat direktiiviehdotuksen säännökset johtavat kehitystä kohti täysin 
yhdenmukaisia pakkauksia ja siten tietyntyyppisten pakkausten käytöstä luopumiseen, 
mikä ei edistä millään tavoin direktiiviehdotuksen tavoitteita. Päinvastoin pakettien 
yhdenmukaisuus yhdessä sen kanssa, että valokuvat peittävät 75 prosenttia pakkauksen 
pinta-alasta, johtaa kilpailun suurempaan vääristymiseen, koska tämä suosii 
monikansallisten yhtiöiden merkkejä. Erilaisten pakettimuotojen katoaminen ja se, että 
rekisteröityjen tuotemerkkien myynninedistäminen käy mahdottomaksi, rajoittaa 
kilpailun vain hintojen alalle tupakan laadun ja siten myös kansanterveyden 
kustannuksella. (Eurobarometrin mukaan tietyn tuotteen valitsemiseen vaikuttavat 
seuraavat tekijät: a) tupakan maku, b) tuotemerkki, c) hinta, d) nikotiini-, terva- ja 
hiilidioksidipitoisuudet sekä e) pakkaus.)
Todettakoon, että myös varoitusmerkintöjen vähimmäiskokoa koskeva säännös jäi 
julkisten kuulemisten ulkopuolelle.

 Jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia koskevat säännökset
Direktiiviehdotuksen 14 artiklan säännökset menevät pidemmälle kuin vastaavat 
säännökset, jotka sisältyvät WHO:n marraskuussa 2012 päivättyyn tupakkatuotteiden 
laittoman kaupan torjuntaa koskevaan pöytäkirjaan, jonka laadinnassa EU:lla oli tärkeä 
rooli.

 Uusista tupakkatuoteryhmistä ilmoittaminen (17 artikla)
Direktiiviehdotus tosin mahdollistaa tietyin edellytyksin uusien tupakkatuotteiden 
markkinoille saattamisen, mutta jopa silloin kun ne todistettavasti aiheuttavat vähemmän 
haittaa kuluttajien terveydelle, se kieltää tätä koskevat maininnat. Tämä kielto on 
ristiriidassa ehdotuksen toissijaisen, terveyden suojelun korkean tason saavuttamista 
koskevan tavoitteen kanssa, sillä se estää terveydelle vähemmän haitallisten tuotteiden 
valmistamista koskevien innovaatioiden kehittämistä.

Suhteellisuusperiaate

Epäilyksiä esiintyy suhteellisuusperiaatteen noudattamisen suhteen, toisin sanoen sen suhteen, 
missä määrin vastaaviin tuloksiin voitaisiin päästä lievemmin toimenpitein. Esimerkiksi 
mintunmakuiset savukkeet tai halkaisijaltaan alle 7,5 millimetrin savukkeet kieltävän 
säännöksen yhteydessä ei harkita, olisiko huolta tuotteiden harhaanjohtavuudesta mahdollista 
lieventää terveysvaroituksia vastaavalla pakkausmerkinnällä.
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Toissijaisuusperiaate

Mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, olisi hyödyllistä tutkia a) onko EU:n 27 jäsenvaltiossa 
olennaisesti erilaisia tupakka-alaa koskevia kansallisia toimintalinjoja, joita on tarpeen 
yhdenmukaistaa, ja b) edistävätkö tässä tarkistusehdotuksessa esitetyt toimenpiteet asetetun 
tavoitteen saavuttamista, toisin sanoen sisämarkkinoiden toiminnan parantamista. 

Tiedoista, joita esitetään direktiiviehdotuksen perusteluissa tai vaikutustenarviointiraportissa, 
ei ilmene, että kansallisten toimintalinjojen erot olisivat niin merkittäviä, että voitaisiin 
perustellusti väittää sisämarkkinoiden toiminnan olevan uhattuna ja näin ollen oikeuttaa 
unionin lainsäätäjän väliintulo. Asia olisi näin, jos esimerkiksi tietyt tupakkatuotteet olisivat 
kiellettyjä joissakin jäsenvaltioissa ja sallittuja muissa tai jos tupakkatuotteiden pakkaukset 
eroaisivat toisistaan niin paljon eri maissa, että ilman rajoituksia tämän voitaisiin perustellusti 
väittää vaarantavan sisämarkkinoiden toiminnan, mutta mitään tällaista ei käy ilmi ehdotuksen 
perusteluista eikä komission vaikutustenarviointiraportista.

Perusteluista ilmenee, että kansalaisten aktivointikampanjat olivat ratkaisevassa roolissa 
julkisten kuulemisten määrällisten tietojen osalta, jotka osoittivat, että kansalaiset vastustivat 
tupakkatuotedirektiivin muutoksia. Perusteluissa vedotaan toukokuussa 2012 tehtyyn 
Eurobarometri-tutkimukseen, jonka mukaan suuri määrä EU:n kansalaisia puoltaa 
tupakoinnin torjumista koskevia toimenpiteitä. Samassa tutkimuksessa kuitenkin esimerkiksi 
kysymykseen, vaikuttavatko savukepakkauksissa olevat varoitukset kuluttajien tupakoinnin 
vastaiseen asenteeseen, 65 prosenttia Euroopan kansalaisista vastaa kieltävästi, ja 
kysymykseen, vähentävätkö nämä varoitukset tupakoinnin aloittamista nuorten keskuudessa, 
70 prosenttia vastaajista antaa jälleen kieltävän vastauksen. Tästä käy ilmi, että kansalaiset 
pitävät tupakoinnin torjumista koskevia toimenpiteitä välttämättöminä, mutta katsovat, että 
komission tarkistetussa ehdotuksessa esitetyillä toimenpiteillä ei onnistuta saavuttamaan 
terveyden suojelun korkean tason turvaamista koskevia tavoitteita.

Mitä tulee direktiiviehdotuksen ensisijaiseen tavoitteeseen, markkinoiden toiminnan 
parantamiseen, monet edellä yksityiskohtaisesti tarkastelluista lainsäädäntöehdotuksen 
säännöksistä eivät vain ole tehottomia tasapuolisten toimintaedellytysten luomisessa 
markkinoilla vaan päinvastoin vääristävät kilpailua ja pirstovat sisämarkkinoita. 
Lisäksi 24 artiklan 2 kohdassa kansallisille lainsäätäjille annetaan mahdollisuus vahvistaa 
tiukempia säännöksiä kuin direktiiviehdotuksessa, mikä on selkeästi vastoin perustavoitetta, 
kansallisten toimintalinjojen yhdenmukaistamista.

Lopuksi todettakoon, että ehdotuksessa siirretään komissiolle valta antaa suuri määrä (16) 
delegoituja säädöksiä, joista jotkin koskevat lainsäädäntöehdotuksen keskeisiä osia kuten 
nikotiinin, tervan ja hiilimonoksidin enimmäismäärien mukauttamista. Tällainen säädöksen 
keskeisiä säännöksiä koskevan avoimen valtakirjan antaminen määräämättömäksi ajaksi on 
vastoin SEUT:n 290 artiklaa.

Näin ollen direktiiviehdotus ei nykyisellään ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska 
perusteluista tai vaikutustenarviointiraportista ei ilmene, että asetetut tavoitteet voidaan 
saavuttaa tehokkaammin unionin tasolla.


