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Asia: Italian edustajainhuoneen 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 Italian edustajainhuoneen perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja 
vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
(COM(20I2)0788 final)

XIV VALIOKUNNAN HYVÄKSYMÄ ASIAKIRJA

Eurooppa-asioiden XIV valiokunta

tarkasteltuaan, onko ehdotus direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
valmistamisesta, esittämistavasta ja myynnistä (COM(2012)788 final), 
toissijaisuusperiaatteen mukainen;

ottaen huomioon, että ehdotuksella direktiiviksi tarkastelemalla tupakkatuotedirektiiviä 
2001/37/EY tieteellisen, kansainvälisen ja markkinoiden kehityksen valossa, pyritään 
varmistamaan korkeampi terveyden suojelun taso tupakan kulutukseen, erityisesti nuorten 
tupakankulutukseen liittyvien riskien varalta;

ottaen huomioon, että tietyt säännökset ehdotuksessa direktiiviksi ovat kuitenkin ratkaisevia 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen kannalta;

ja ottaen erityisesti huomioon, että

a) ennen kuin kansalliset parlamentit arvioivat toissijaisuusperiaatteen toteutumista 
Euroopan unionista tehdyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti, niiden on arvioitava, ovatko EU:n 
lainsäädäntöhankkeiden oikeusperustat oikeita;  näin ollen on muistettava, että kansalliset 
parlamentit voivat antaa edellä mainitun pöytäkirjan 6 artiklan mukaisia perusteltuja 
lausuntoja, jos ne katsovat, että oikeusperusta ei ole oikea tai soveltuva lainsäädäntöhankkeen 
sisällön ja tarkoituksen kannalta.

b) tarkasteltavan direktiiviehdotuksen oikeusperusta on SEUT 114 artikla, jossa 
määrätään sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevien kansallisten määräysten 
lähentämisestä;

c) Euroopan unionin tuomioistuin on jo ilmaissut kantansa tähän artiklaan vetoamisesta 
(aik. perustamissopimuksen 95 artikla) tupakkamainosten yhdenmukaistamista koskevien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi (katso erityisesti 10. joulukuuta 2002 annettu tuomio asiassa 
C491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, Kok. s. 1–11453, 60 
kohta, ja 12. heinäkuuta 2005 annettu tuomio ravintolisistä yhdistetyissä asioissa C-154/04 ja 
C-155/04, 28 kohta);

d) tuomioistuin on erityisesti täsmentänyt, että 114 artikla tulkittuna yhdessä SEUT 
168 artiklan kanssa, mahdollistaa ihmisten terveyteen vaikuttavien toimenpiteiden 
toteuttamisen, vaikka säädöksellä pyritään ensisijaisesti poistamaan tavaroiden vapaan 
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liikkuvuuden esteitä ja torjumaan vakavia kilpailun vääristymiä; 114 artiklaan vetoaminen ei 
sitä vastoin olisi oikeutettua, jos annettavalla säädöksellä pyrittäisiin ensisijaisesti 
terveydensuojeluun ja ainoastaan sen sivuvaikutuksena olisi olosuhteiden 
yhdenmukaistaminen unionin sisämarkkinoilla;

e) tarkasteltava ehdotus direktiiviksi ei näytä täysin täyttävän tuomioistuimen 
tarkoittamia 114 artiklan mukaisia ehtoja, koska useat sen säännökset eivät ole omiaan 
poistamaan esteitä tupakkatuotteiden vapaalta liikkuvuudelta tai estämään kilpailun 
vääristymistä;

f) koska ehdotuksessa direktiiviksi jäsenvaltioita kannustetaan päättämään itsenäisesti 
joistakin asioista (kuten terva- ja hiilimonoksidipäästöjen mittaamisesta, muiden ainesosien 
mittaamisesta, tiettyjä lisäaineita sisältävien tuotteiden kieltämistä koskevista vaatimuksista, 
uusien tuotteiden hyväksymisjärjestelmän käyttöönotosta ja pakkauksia koskevien tiukempien 
säännösten käyttöönotosta); jäsenvaltioiden lainsäädännöt voivat olla keskenään hyvin 
erilaisia, mikä rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta;

g) komissio perustelee ehdotuksen säännöksiä pakkausten standardoinnista ja nykyisin 
sallittujen tuoteryhmien, kuten ohutsavukkeiden, mentolisavukkeiden ja kymmenen 
savukkeen pakkausten kieltämisestä pyrkimyksellä vähentää tupakkatuotteiden 
houkuttelevuutta, koska se katsoo, että tietyntyyppiset paketit tai tuotteet voivat saada 
kuluttajat pitämään kyseisiä tuotteita vähemmän haitallisina; kyseisten tuotteiden 
kieltämisellä ei kuitenkaan pyritä sisämarkkinoiden tai kilpailun vääristymien vähentämiseen, 
vaan ainoastaan terveydensuojelun parantamiseen, mikä ei ole tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaista;

antaa

PERUSTELLUN LAUSUNNON

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisesti.


