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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 Tanskan kansankäräjien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Tanskan parlamentin lausunto tupakkatuotedirektiivin tarkistamista koskevasta komission 
ehdotuksesta – COM(2012)0788

Arvoisa puhemies Schulz,

Komissio antoi 19. joulukuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja 
myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä (COM(2012)0788). Ehdotuksessa vaaditaan voimassa olevan lainsäädännön 
perusteellista tarkistamista ja se sisältää uusia ja tiukempia tupakkatuotteita koskevia 
määräyksiä.

Tanskan parlamentin terveysasioiden valiokunta on käsitellyt ehdotusta; se keskusteli 
ehdotuksesta 29. tammikuuta, 19. helmikuuta ja 26. helmikuuta pitämissään kokouksissa ja 
laati teknisen arvioinnin 7. helmikuuta.

Edellä mainitun perusteella ja ottaen huomioon, että direktiivin käsittely on alkuvaiheessa, 
valiokunta esitti 27. helmikuuta seuraavat kommentit, jotka Eurooppa-asioiden valiokunta 
hyväksyi kokouksessaan 1. maaliskuuta 2013:

Perusteltu lausunto

Valiokunnan enemmistön muodostavat liberaalipuolueen Venstren (V), Tanskan 
kansanpuolueen (DF), Yhtenäisyyspuolueen (EL), Liberaalin allianssin (LA) ja 
Konservatiivipuolueen (K) edustajat ovat periaatteessa sitä mieltä, että tupakkatuotteiden 
sisämarkkinoiden säädöskehys on luotu tulevaisuuteen suuntatuvaksi EU:n tasolla ja että se ei 
ole ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Delegoitujen säädösten runsaus (16) merkitsee 
kuitenkin sitä, että toissijaisuusperiaatteen noudattamisen tarkistaminen ja direktiivin 
vaikutusten arviointi on ongelmallista. Lisäksi delegoitujen säädösten runsauden vuoksi 
parlamenteilla on äärimmäisen suuria ongelmia perussopimuksen mukaisten velvoitteidensa 
täyttämisessä ja toissijaisuusperiaatteen noudattamisen varmistamisessa. Edellä mainitun 
johdosta Tanskan puolueet kehottavat komissiota vähentämään delegoitujen säädösten käyttöä 
– tupakkatuotedirektiivin yhteydessä ja kaiken muunkin lainsäädännön yhteydessä.

Valiokunnan vähemmistö, jonka muodostavat sosialidemokraattinen puolue (S), 
radikaaliliberaalinen puolue (RV) ja sosialistinen kansanpuolue (SF), yhtyy kantaan, jonka 
mukaan tupakkatuotteiden sisämarkkinoiden säädöskehys on luottava EU:n tasolla. Edellä 
mainitun mukaisesti vähemmistöön jääneet puolueet katsovat, että ehdotus on sopusoinnussa 
toissijaisuusperiaatteen kanssa. Mainitut puolueet katsovat näin olleen, että Tanskan 
parlamentilla ei ole syytä esittää komissiolle perusteltua lausuntoa.

Tanskan parlamentin terveysasioiden valiokunta esitti 27. helmikuuta seuraavat havainnot 
ehdotuksen asiasisällöstä seuraavat kommentit, jotka Eurooppa-asioiden valiokunta hyväksyi 
kokouksessaan 1. maaliskuuta 2013.
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Yleiset havainnot

Valiokunnan enemmistö, joka koostuu V, S, DF, RV, SF, LA ja K -puolueiden edustajista, 
katsoo että tupakkatuotedirektiivin tarkistamisen yhteydessä olisi valittava keskitie, jolla 
otetaan huomioon sisämarkkinaperiaatteet ja tupakkatuotteiden sääntelyyn liittyvät 
terveysnäkökohdat. Tässä yhteydessä mainitut puolueet katsovat, että tupakkatuotteiden 
myynnin, valmistuksen ja esillepanon yhteydessä olisi otettava huomioon tarve hidastaa 
tupakkatuotteiden käyttäjämäärän kasvua erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa ja sen 
mahdollistaminen, että kaikki kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
tupakkatuotteista.

Valiokunnan vähemmistö, joka koostuu S, RV ja SF-puolueiden edustajista, katsoo edellä 
mainitun lisäksi, että yleensä ottaen kyseessä on hyvä ja rakentava komission ehdotus, joka 
edistää sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistaa korkean terveydensuojelun tason.

Toinen valiokunnan vähemmistö, joka koostuu EL-puolueen edustajista, katsoo että yleensä 
ottaen kyseessä on hyvä ja rakentava komission ehdotus, joka kuluttajien kannalta edistää 
terveyttä ja avoimuutta. EL-puolueen edustajat yhtyvät enemmistön kantaan ja katsovat, että 
tupakkatuotteiden myynnin, valmistuksen ja esillepanon yhteydessä olisi otettava huomioon 
tarve hidastaa tupakkatuotteiden käyttäjämäärän kasvua erityisesti lasten ja nuorten 
keskuudessa ja sen mahdollistaminen, että kaikki kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia 
päätöksiä tupakkatuotteista.

Delegoidut säädökset

Valiokunta katsoo, että komission ehdotus sisältää komissiolle annetavat laajat valtuudet 
antaa delegoituja säädöksiä. Valiokunta toteaa, että ehdotus sisältää delegoitujen säädösten 
antamisen 16 alalla. 

Valiokunnan enemmistön muodostavien V, DF, EL, LA ja K -puolueiden edustajat katsovat, 
että delegoitujen säädösten runsauden vuoksi parlamenteilla on äärimmäisen suuria ongelmia 
perussopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä ja toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisen valvonnassa. Näin ollen mainitut puolueet eivät voi tukea niin laajojen 
delegoitujen säädösten hyväksymistä koskevia valtuuksia, ja kehottavat näin ollen komissiota 
vähentämään delegoitujen säädösten määrää – tupakkatuotedirektiivin yhteydessä ja kaiken 
muunkin lainsäädännön yhteydessä.

Valiokunnan vähemmistön muodostavien S, RV ja SF -puolueiden edustajat katsovat, että 
delegoitujen säädösten laajamittainen käyttö merkitsee sitä, että direktiivin vaikutusten 
arviointi on ongelmallista. Edellä mainitun mukaisesti mainitut puolueet vaativat 
konkreettisten delegointivaltuuksien perusteellista tarkistamista, jotta voidaan varmistaa, että 
komission valtuuksille tehdä jälkikäteen muutoksia direktiivien säännöksiin asetetaan järkevät 
rajat.

Nuuskan käytön kieltäminen

Valiokunnan enemmistön muodostavien V, DF, EL, LA ja K -puolueiden edustajat katsovat, 
että vuoden 2001 tupakkatuotedirektiivi ei sisällä nuuskan myynnin kieltämistä Tanskassa. 
Mainitut puolueet katsovat, että irtonuuskan myynti on sallittua direktiivin mukaisesti ja 
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huomauttavat, että nuuska on perinteinen tuote. Näin ollen muutosehdotus on ristiriidassa 
tupakkatuotedirektiiviä koskevan Tanskan nykyisen tulkinnan kanssa.

Näin ollen valiokunnan enemmistö ei voi tukea nuuskan markkinoinnin kieltämistä 
pakkaustavasta riippumatta. Enemmistö toteaa myös, että nuuska on vähemmän terveydelle 
vaarallinen kuin tavanomaiset savukkeet, ja että nuuska ei aiheuta passiivista tupakointia.

Valiokunnan enemmistö viittaa myös tätä asiaa koskevaan Ruotsin parlamentin lausuntoon. 

Muiden kuin tupakkatuotteiden sääntely

Valiokunnan enemmistön muodostavien V, DF, EL, LA ja K -puolueiden edustajat katsovat, 
direktiivin soveltamisala olisi rajoitettava koskemaan yksinomaan tupakkatuotteita, mikä 
tarkoittaa, että muita nikotiinituotteita ei pidä säännellä tupakkatuotedirektiivillä.

Ainesosien ja päästöjen mittaaminen ja niistä ilmoittaminen

Valiokunta kannattaa yhteisen eurooppalaisen ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa siten, että 
tupakkateollisuus ilmoittaa käyttämistään lisäaineista ym. suoraan komissiolle.

V, DF, LA ja K -puolueista koostuva vähemmistö on kuitenkin huolissaan siitä, että 
jäsenvaltiot yksinomaan olisi velvoitettu ilmoittamaan komissiolle menetelmistä, joita ne 
käyttävät muiden päästöjen kuin terva-, nikotiini- ja hiilimonoksidipäästöjen mittaamiseen 
sekä muiden tupakkatuotteiden kuin savukkeiden päästöjen mittaamiseen. Mainitut puolueet 
pelkäävät, että edellä mainittu johtaa erilaisiin mittausvaatimuksiin 27 jäsenvaltiossa, mikä on 
ei edistä sisämarkkinoiden toimintaa.

Lopuksi vähemmistö katsoo, että käytetyt mittausmenetelmät olisi yhdenmukaistettava ja että 
sen olisi kuuluttava jäsenvaltioiden sijasta komission toimivaltaan.

Lisäaineiden pitoisuuksien määrittelysäännöt 

Valiokunnan enemmistön muodostavien S, RV, SF ja EL -puolueiden edustajat katsovat, että 
on perusteltua kieltää joukko lisäaineita, jotka antavat sen vaikutelman, että tupakkatuotteet 
ovat terveellisiä, lisäävät tietyn makuaineen, joka helpottaa tupakoinnin aloittamista, tai 
vetoavat lapsiin; 

V, DF, LA ja K -puolueista koostuva vähemmistö kannattaa savukkeissa käytettävien 
lisäaineiden yleiseurooppalaisen sääntelyn tiukentamista ja muun muassa makeisia 
muistuttavien savukkeiden kieltämistä, koska niillä voidaan houkutella uusia ja monessa 
tapauksessa nuoria tupakanpolttajia. Näin ollen mainitut puolueet hyväksyvät sellaisten 
savukkeiden kieltämisen, jotka sisältävät suuren määrän makeutusaineita ja muun muassa 
hedelmämakuisia makeutusaineita. Mainitut puolueet eivät kuitenkaan voi hyväksyä edellä 
mainittua siinä tapauksessa, että "tunnusomaisten makuaineiden" ehdotettu kieltäminen 
tarkoittaa esimerkiksi mentolisavukkeiden täydellistä kieltämistä.

Mainittu vähemmistö on huolissaan myös 12 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuodosta ja katsoo, 
että säännöksiä on selvennettävä, jotta ei muodostuisi sisämarkkinoiden esteitä, jotka johtuvat 
erilaisesta tulkinnasta eri jäsenvaltioissa.
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Mainittu vähemmistö kannattaa sikareille, pikkusikareille ja piipputupakalle myönnettävää 
poikkeusta tunnusomaisen makuaineen sisältävien tupoakkatuotteiden kiellosta sekä 
makuaineen käyttöä filttereissä, papereissa jne. koskevasta kiellosta. Mainitut puolueet 
katsovat myös, että komissiolle ei pitäisi myöntää valtuuksia hyväksyä delegoituja säädöksiä 
siten, että tarkoituksena on poikkeuksen poistaminen.

Pakkausmerkinnät ja pakkaukset

Valiokunta katsoo, että kuvalliset varoitukset ovat tehokas kuluttajille annettavan tiedon 
välinen ja kannattaa kuvallisten ja tekstivaroitusten yhdistelmän säätämistä pakolliseksi EU:n 
alueella. 

V, DF, LA ja K -puolueista koostuva vähemmistö katsoo, että nykyinen vaatimus, jonka 
mukaan varoituksen on katettava yli 30 prosenttia pakkauksen etupinnasta ja 40 prosenttia 
takapinnasta, varmistaa jo sen, että kuluttajille annetaan näkyvää ja silmäänpistävää tietoa, 
minkä vuoksi määräyksen tiukentamisesta saatava hyöty olisi rajoitettu. Mainittu vähemmistö 
ei voi hyväksyä huomaamattoman pakkauksen säätämistä pakolliseksi. Vähemmistön 
perustelun mukaan tavaramerkkisäännölle ja teollis- ja tekijänoikeuksiin voi liittyä 
oikeudellisia sitoumuksia.

Mainittu vähemmistö ei voi hyväksyä vaatimusta, jonka mukaan savukepakkauksessa on 
oltava vähintään 20 savuketta ja että irtotupakka olisi myytävä vähintään 40 g sisältävissä 
pusseissa, mikä käytännössä merkitsee peltirasioiden kieltämistä. Perusteluksi vähemmistö 
esittää sen, että ohuet savukkeet ja kulmikkaat pakkaukset eivät ole sisämarkkina-asioita.

Vähemmistö katsoo myös, että muihin kuin tehdasvalmisteisiin savukkeiden tuotepakkauksiin 
varoitukset olisi edelleen voitava kiinnittää irtoamattomilla tarroilla.

Etämyynti ja jäljitettävyys

Enemmistön muodostavien S, RV, SF and EL -puolueiden edustajat kannattavat 
tupakkatuotteiden etämyynnin sääntelyn tiukentamista, jäljitettävyyttä ja 
turvallisuusominaisuuksia koskevaa ehdotusta.

Kunnioittavasti,

Eva Kjer Hansen 
Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja


