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Asia: Ruotsin 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 Ruotsin valtiopäivien (Riksdag) perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

Ruotsin kuningaskunnan Riksdagin perusteltu lausunto

Riksdag on arvioinut toissijaisuusperiaatteen mukaisesti komission 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), josta on laadittu 
sosiaalivaliokunnan mietintö 2012/13: SoUJ 7. 

Nuuskan jakelun ja myynnin kieltäminen jäsenvaltioiden yhtenäismarkkinoilla Ruotsia 
lukuun ottamatta sisältyy edelleen komission tarkistettuun direktiiviehdotuksen (15 artikla).

Tupakkatuotedirektiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä Euroopan yhtenäismarkkinoilla 
vapaasti kaupan pidettävät tupakkatuotteet. Riksdag katsoo näin ollen, että nuuskan sääntely 
olisi sisällytettävä kansalliseen päätösvaltaan ja että nuuskan ei pitäisi kuulua direktiivin 
soveltamisalaan.

Riksdag katsoo näin ollen, että nuuskakieltoa koskevat komission ehdotuksen osat ovat 
nykyisessä muodossaan ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa.

Ehdotuksen muilta osin Riksdag katsoo, että mainitut kohdat ovat sopusoinnussa 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.
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Sosiaalivaliokunnan mietintö 2012/13: SoU17

Komission tarkistetun tupakkatuotedirektiiviehdotuksen arviointi toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti 

Yhteenveto

Mainitussa mietinnössä sosiaalivaliokunta on arvioinut komission 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). Ehdotuksella tarkistetaan EU:n 
nykyistä tupakkatuotedirektiiviä (2001/37/EY).

Valiokunta katsoo, että tupakkatuotedirektiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä Euroopan 
yhtenäismarkkinoilla vapaasti kaupan pidettävät tupakkatuotteet. Valiokunta toteaa kuitenkin, 
että nuuskan jakelun ja myynnin kieltäminen jäsenvaltioiden yhtenäismarkkinoilla Ruotsia 
lukuun ottamatta sisältyy edelleen komission tarkistettuun direktiiviehdotukseen. Riksdag 
katsoo näin ollen, että nuuskan sääntely olisi sisällytettävä kansalliseen päätösvaltaan ja että 
nuuskan ei pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan.

Riksdag katsoo näin ollen, että nuuskakieltoa koskevat komission ehdotuksen osat ovat 
ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Valiokunta ehdottaa näin olleen, että Riksdag 
toimittaa perustellun lausunnon Euroopan parlamentin puhemiehelle, neuvoston 
puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle Riksdagin työjärjestyksen 10 pykälän 
6 kohdan mukaisesti.

Valiokunta katsoo, että komission ehdotuksen muut osat eivät ole ristiriidassa 
toissijaisuusperiaatteen kanssa. Valiokunta ehdottaa, että asia otetaan käsiteltäväksi vain 
kerran ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 

Valiokunnan ehdotus Riksdagin päätökseksi

Komission tarkistetun tupakkatuotedirektiiviehdotuksen arviointi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 

Riksdag päättää toimittaa liitteessä 2 tarkoitetun perustellun lausunnon Euroopan parlamentin 
puhemiehelle, neuvoston puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle Valiokunta ehdottaa, 
että asia otetaan käsiteltäväksi vain kerran ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 

Tukholmassa 19. helmikuuta 2013 

Sosiaalivaliokunnan puolesta 

Anders W Jonsson

Päätöksen tekemiseen osallistuivat seuraavat valiokunnan jäsenet: 
Anders W Jonsson (keskustapuolue (C)), Lena Hallengren (sosialidemokraatit (S)), Saila Quicklund (maltillinen 
kokoomus (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), 
Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (kansanpuolue (FP)), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar 
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Sandberg (S), Agneta Luttropp (vihreät (MP)), Anders Andersson (kristillisdemokraatit (KD)), Per Ramhorn 
(Ruotsidemokraatit (SD)), Eva Olofsson (Vasemmistopuolue (V)), Metin Ataseven (M) and Solveig Zander (C).

Esittely

Asia ja alustava menettely

Riksdagenia on pyydetty esittämään perusteltu lausunto komission 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).

Täysistunnossa viitattiin 7. tammikuuta 2013 sosiaalivaliokunnalle annettuun komission 
ehdotukseen. Perustellun lausunnon esittämisen määräaika päättyy 4. maaliskuuta 2013.

Vastauksena asiakirjaan COM(2012)0788 Ruotsin hallitus lähetti Riksdagille perustellun 
lausunnon 24. tammikuuta 2013 (2012/13:FPM51).

Valtiosihteeri Ragnwi Marcelind lähetti 12. helmikuuta 2013 valiokunnalle tiedoksi 
hallituksen lausunnon tupakkatuotedirektiivistä ja hallituksen edistymisestä mainitussa 
asiassa. 

Ehdotuksen asiasisältö

Taustaa

EU:n nykyinen tupakkatuotedirektiivi (2001/37/EY) säädettiin vuonna 2001 ja sen 
tarkoituksena oli vähentää tupakan kulutusta.

Komissio antoi tupakkatuotedirektiivin tarkistamista koskevan ehdotuksen 19. joulukuuta 
2012. Tarkistuksen yleisenä tavoitteena on parantaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa. 
Komission ehdotuksen perustana on ihmisten terveyden suojekun korkean tason 
saavuttaminen. Ehdotuksessa keskitytään toisaalta sen varmistamiseen, että nykyistä 
harvemmat nuoret henkilöt siirtyvät käyttämään tupakkatuotteita, ja toisaalta kuluttajasuojan 
tehostamiseen. Kansalaisille olisi annettava tietoja esimerkiksi tupakan terveysvaikutuksista.

Uusia sääntöjä ei ehdoteta kaikkien tupakkatuotteiden ominaisuuksien (kuten 
tupakkatuotteissa sallitun tervapitoisuuden) osalta. Monilta muilta osin nykyisiin säännöksiin 
ehdotetaan kuitenkin hyvinkin huomattavia muutoksia, jotka koskevat muun muassa 
tupakkatuotteiden makua tehostavia lisäaineita. Lisäksi ehdotetaan, että direktiiviin olisi 
sisällytettävä tuotteita, jotka eivät sisälly nykyiseen direktiiviin, kuten poltettavaksi tarkoitetut 
kasviperäiset tuotteet.

Direktiivin 2001/37/EY tarkistamisessa keskitytään viiteen asiaan: 1) savuttomat 
tupakkatuotteet ja soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden määritelmän laajentaminen (esim. 
nikotiinia sisältävät tuotteet ja poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet), 2) pakkaukset 
ja pakkausmerkinnät, 3) ainesosat/lisäaineet, 4) valtioiden rajat ylittävä etämyynti ja 
5) jäljitettävyys ja turvaominaisuudet.
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Suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakka (15 artikla)

15 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa käytettäväksi tarkoitetun 
tupakan markkinoille saattaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen ja 
Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan soveltamista. Mainitun asiakirjan nojalla Ruotsille on 
myönnetty mainittua kieltoa koskeva poikkeus.

Komissio ei pidä nykyisen kiellon poistamista perusteltuna. Kielto otettiin käyttöön jo 
vuonna 1992, jolloin se oli perusteltua sisämarkkinasyistä, koska kolme jäsenvaltiota oli jo 
kieltänyt tai ilmoittanut kieltävänsä suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan sen haitallisten ja 
riippuvuutta aiheuttavien vaikutusten vuoksi. Tuolloin suussa käytettäväksi tarkoitettua 
tupakkaa oli myös ryhdytty jakelemaan tiettyjen jäsenvaltioiden markkinoilla nuoria 
houkuttelevalla tavalla. Suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan haitalliset vaikutukset on 
vahvistettu kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevässä komission 
tiedekomiteassa ja muissa tutkimuksissa. Kun otetaan huomioon suussa käytettäväksi 
tarkoitetun tupakan jatkuva kehittäminen, erityisesti merkittävällä tavalla maustetun ja 
houkuttelevissa pakkauksissa tarjotun nuuskan kehittäminen Ruotsin markkinoilla, komissio 
katsoo, että riskinä on, että uudet käyttäjät, mukaan luettuna nuoret, aloittavat sen (ja muiden 
tupakkatuotteiden) käytön.

Euroopan unionin tuomioistuin piti vuonna 2004 nykyistä kieltoa oikeasuhteisena, koska 
suussa käytettäväksi tarkoitetulla tupakalla on haitallisia vaikutuksia, sitä voidaan 
mahdollisesti käyttää savukkeiden korvikkeena, nikotiinilla on riippuvuutta aiheuttavia ja 
toksisia ominaisuuksia, se muodostaa potentiaalisen riskin nuorille ja se on uutuustuote. Asia 
C-434/02 Arnold André GmbH & Co. KG v. Landrat des Kreises Herford (Kok. 2004, s. I-
11825). Komissio katsoo, että perustelut pätevät edelleen.

Hallituksen alustava lausunto

Perustelumuistiossaan (2012/13:FPM51) hallitus piti myönteisenä, että komissio on 
sitoumuksensa mukaisesti antanut tupakkatuotedirektiivin tarkistamista koskevan ehdotuksen 
vuoden 2012 aikana. Hallitus katsoo, että direktiivin tarkistamisella voidaan tehostaa 
kuluttajansuojaa ja selventää tuotekehittelyä; ja että se todennäköisesti edistää selvempää 
sääntelyä, koska teollisuuden vastuu määritellään täsmällisemmin ja viranomaisten 
valvontavastuuseen kiinnitetään tarkempaa huomiota.

Hallitus pyrki panemaan täytäntöön kaikki tupakkatuotteet kattavan yhdenmukaisen ja 
vastuullisen järjestelmän. On todennäköistä, että tupakkatuotteiden yhdenmukaisella ja 
vastuullisella sääntelyllä tupakkatuotteita voidaan säännellä tiukemmin siten, että keskitytään 
ihmisten terveyden suojelun korkean tason saavuttamiseen sekä siten, että mitään tiettyä 
tupakkatuotetta ei säännellä erillisillä säännöillä. Hallitus pitää erityisen myönteisenä, että 
ehdotuksella pyritään rajoittamaan tupakointia nuorten keskuudessa ja varmistamaan, että 
kuluttajille annetaan asianmukaisia tietoja tupakan mahdollisista terveysriskeistä. Hallitus 
panee tyytyväisenä merkille, että komissio tässä yhteydessä ehdottaa joitakin tupakkatuotteita 
koskevia pakollisia kuvallisia terveysvaroituksia. Hallitus katsoo, että monet ehdotukset 
vähentävät tupakan vahingollisia vaikutuksia ja parantavat EU:n kansalaisten 
kuluttajansuojaa.
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Hallitus katsoo kuitenkin, että ehdotusta voitaisiin selventää joiltakin osin, kuten ainesosia ja 
esimerkiksi lisäaineita koskevien sääntöjen osalta. 

Hallitus pitää valitettavana, että komissio ehdottaa edelleen tiettyjä tupakkatuotteita koskevia 
erillisiä sääntöjä, mukaan lukien nuuskan jakelun ja myynnin kieltäminen jäsenvaltioiden 
yhtenäismarkkinoilla Ruotsia lukuun ottamatta. Hallitus olisi pitänyt parempana kaikkia 
tupakkatuotteita kattavaa yhdenmukaista ja vastuullista järjestelmää koskevaa komission 
ehdotusta. Yhtenäisillä säännöillä kaikkia tupakkatuotteita voitaisiin arvioida yhtäläisillä 
kriteereillä, ja hallituksen mielestä viimeksi mainittu on tavoittelun arvoinen. Hallitus toteaa, 
että liittymissopimuksessa Ruotsille on myönnetty (väliaikaisen sijasta) pysyvä poikkeus, 
jonka myötä ruotsalaiset voivat käyttää nuuskaa.

Perustelumuistiossa selvennetään, että hallitus arvioi komission ehdotusta yksityiskohtaisesti, 
tupakkatuotteiden lisäaineita koskevat uudet säännöt, nuuskan jakelun ja myynnin 
kieltäminen jäsenvaltioiden yhtenäismarkkinoilla Ruotsia lukuun ottamatta sekä kirjallisia ja 
kuvallisia varoituksia koskevat säännöt mukaan lukien.

Valiokunnan lausunto

Johdanto

Toissijaisuusperiaatteesta säädetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa. 
Mainitun artiklan mukaisesti toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii ainoastaan jos 
ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka 
paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne 
voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla.

Pöytäkirjassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, joka on liitetty vuonna 
2007 tehtyyn ja 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleeseen Lissabonin sopimukseen, vahvistetaan 
menettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden parlamentit valvovat, että Euroopan unionin 
säädösehdotukset noudattavat toissijaisuusperiaatetta. Riksdagin on työjärjestyksensä 
10 pykälän 6 kohdan mukaisesti arvioitava säädöksen mahdollista ristiriitaisuutta mainitun 
periaatteen kanssa. 

Jos kansallinen parlamentti katsoo, että säädösehdotus on ristiriidassa mainitun periaatteen 
kanssa, se voi antaa perustellun lausuman Euroopan parlamentin puhemiehelle, neuvoston 
puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle. Mainittu lausuma on lähetettävä kahdeksan 
viikon kuluessa päivämäärästä, jona ehdotus oli saatavissa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 
Komissio lähettää kertomuksen myös täysistunnolle, jos vähintään viisi valiokunnan jäsentä 
sitä pyytää.

Toissijaisuusperiaatteen soveltaminen tässä asiassa

Komission lausunto

Komissio katsoo, että jotkin ehdotukseen sisältyvistä aloista on jo yhdenmukaistettu, mutta 
niitä on päivitettävä markkinoiden, tieteen ja kansainvälisen kehityksen mukaisesti. Muihin 
merkityksellisiin aloihin sovelletaan erilaisia oikeudellisia lähestymistapoja jäsenvaltioissa, 



CM\928364FI.doc 7/8 PE506.110v01-00

FI

minkä vuoksi sisämarkkinoiden toiminnalle on aiheutunut esteitä. Esimerkiksi 
pakkausmerkintöjen ja ainesosien osalta epäyhtenäinen tilanne jäsenvaltioissa on johtanut 
tilanteeseen, jossa tupakkateollisuuden on tuotettava erilaisia tuotelinjoja eri markkinoille.
Vain EU:n tasolla yhdenmukaistetulla lähestymistavalla näillä aloilla voidaan poistaa 
valtioiden rajat ylittävän kaupan esteet, välttää pirstoutuminen ja taata samanveroinen
terveydensuojan korkea taso. Komissio katsoo lopuksi, että jäsenvaltioiden on erittäin vaikea 
toimia yksipuolisesti joillakin aloilla, koska tällaisia toimia on vaikea panna täytäntöön, jos 
muilla jäsenvaltioilla on erilaisia sääntöjä. Oikeudellisesti sitova ja EU:n laajuinen toimenpide 
tuottaa näin ollen selkeitä etuja. Sama koskee EU:n paikannus- ja jäljitysjärjestelmää, kun 
tupakkatuotteet kulkevat säännöllisesti valtioiden rajojen yli. Komission näkemyksen mukaan 
tällä ehdotuksella edistetään myös suurempaa johdonmukaisuutta sekä jäsenvaltioiden välillä 
että sisällä sekä suurempaa oikeusvarmuutta esimerkiksi nikotiinia sisältävien tuotteiden 
alalla, jolla nykyinen oikeudellinen tilanne on monimutkainen ja epäselvä, mikä haittaa 
yhtäläisiä toimintaedellytyksiä. Komissio toteaa, että jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, 
mikä on tarpeen perussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi (SEU-sopimuksen 5 artiklan 
4 kohta). Komissio katsoo, että ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Hallituksen arviointi

Hallitus yhtyy komission kantaan ja katsoo, että ehdotus on sekä toissijaisuusperiaatteen että 
suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Valiokunnan lausunto

Valiokunta pitää myönteisenä sitä, että komissio on antanut tupakkatuotedirektiivin 
tarkistamista koskevan ehdotuksen. Monella ehdotuksella voidaan vähentää tupakan 
vahingollisia vaikutuksia ja parantaa EU:n kansalaisten kuluttajansuojaa. On myönteistä, että 
nykyistä harvemmat nuoret henkilöt siirtyvät käyttämään tupakkatuotteita. 

Valiokunta katsoo, että tupakkatuotedirektiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä Euroopan 
yhtenäismarkkinoilla vapaasti kaupan pidettävät tupakkatuotteet. Valiokunta toteaa kuitenkin, 
että nuuskan jakelun ja myynnin kieltäminen jäsenvaltioiden yhtenäismarkkinoilla Ruotsia 
lukuun ottamatta sisältyy edelleen komission tarkistettuun direktiiviehdotukseen. Valiokunta 
katsoo näin ollen, että nuuskan sääntely olisi sisällytettävä kansalliseen päätösvaltaan ja että 
nuuskan ei pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan.

Valiokunta katsoo näin ollen, että nuuskakieltoa koskevat komission ehdotuksen osat ovat 
ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Valiokunta ehdottaa näin olleen, että Riksdag 
toimittaa perustellun lausunnon Euroopan parlamentin puhemiehelle, neuvoston 
puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle työjärjestyksensä 10 pykälän 6 kohdan 
mukaisesti.

Valiokunta katsoo, että komission ehdotuksen muut osat eivät ole ristiriidassa 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.
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Valiokunta ehdottaa, että asia otetaan käsiteltäväksi vain kerran ennen lopullisen päätöksen 
tekemistä. 

Liite 1

Arvioitujen asiakirjojen yhteenveto.

Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskeva 
komission ehdotus (COM(2012)0788).

Liite 2

Ruotsin kuningaskunnan Riksdagin perusteltu lausunto

Riksdag on arvioinut komission 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), josta on laadittu sosiaalivaliokunnan mietintö 2012/13: SoUJ 17 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Nuuskan jakelun ja myynnin kieltäminen jäsenvaltioiden yhtenäismarkkinoilla Ruotsia 
lukuun ottamatta sisältyy edelleen komission tarkistettuun direktiiviehdotuksen (15 artikla).

Tupakkatuotedirektiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä Euroopan yhtenäismarkkinoilla 
vapaasti kaupan pidettävät tupakkatuotteet. Riksdag katsoo näin ollen, että nuuskan sääntelyn 
olisi sisällytettävä kansalliseen päätösvaltaan ja että näin ollen nuuskan ei pitäisi kuulua 
direktiivin soveltamisalaan.

Riksdag katsoo näin ollen, että nuuskakieltoa koskevat komission ehdotuksen osat ovat 
ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa.

Ehdotuksen muilta osin Riksdag katsoo, että mainitut kohdat ovat sopusoinnussa 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.


