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Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenne ja 

valmisteverokannat * 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston 

direktiiviksi direktiivien 92/79/ETY, 92/80/ETY ja 95/59/EY muuttamisesta valmistettuun 

tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteen ja valmisteverokantojen osalta  

(KOM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS)) 

(Kuulemismenettely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0459), 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 

kuullut parlamenttia (C6-0311/2008), 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0121/2009), 

 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

 

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 

250 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

 

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

 

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

komission ehdotukseen; 

 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

 



 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Jotta sisämarkkinoiden toimivuus ja 

samalla korkeatasoinen terveydensuojelu 

voidaan EY:n perustamissopimuksen 

152 artiklan mukaisesti varmistaa ja kun 

otetaan huomioon se, että yhteisö on 

tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman 

terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen 

osapuoli, tarvitaan erilaisia muutoksia. 

Näissä muutoksissa olisi otettava 

huomioon vallitseva tilanne kunkin eri 

tupakkatuotteen kohdalla. 

(2) Jotta sisämarkkinoiden toimivuus ja 

samalla korkeatasoinen terveydensuojelu 

voidaan EY:n perustamissopimuksen 

152 artiklan mukaisesti varmistaa ja kun 

otetaan huomioon se, että yhteisö on 

tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman 

terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen 

osapuoli, tarvitaan erilaisia muutoksia. 

Näissä muutoksissa olisi otettava 

tarvittaessa huomioon tupakointikielto 

sekä vallitseva tilanne kunkin eri 

tupakkatuotteen kohdalla, ja niillä olisi 

täydennettävä tupakkamainonnan 

kieltämiseen sekä valistuskampanjoiden 

käynnistämiseen liittyviä toimia. Lisäksi 

huomioon olisi otettava tarve torjua 

salakuljetusta kolmansista maista sekä 

järjestäytynyttä rikollisuutta ja vahvistaa 

ja laajentaa Schengen-aluetta. 

 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Savukkeiden osalta järjestelyjä olisi 

yksinkertaistettava, jotta voidaan tarjota 

valmistajille tasavertaiset 

kilpailuolosuhteet, välttää 

tupakkamarkkinoiden jakautuminen ja 

korostaa terveystavoitteita. Tätä varten 

kysytyimmän hintaluokan käsite olisi 

korvattava siten, että hintaan liittyvä 

vähimmäisvaatimus viittaisi 

vähittäismyyntihinnan painotettuun 

keskiarvoon kun taas rahamääräistä 

vähimmäisvaatimusta sovellettaisiin 

kaikkiin savukkeisiin. Vastaavista syistä 
vähittäismyyntihinnan painotettua 

keskiarvoa olisi käytettävä viitearvona 

(3) Savukkeiden osalta järjestelyjä olisi 

yksinkertaistettava, jotta voidaan tarjota 

valmistajille tasavertaiset 

kilpailuolosuhteet, välttää 

tupakkamarkkinoiden jakautuminen, 

varmistaa kaikkien jäsenvaltioiden, EU:n 

tupakanviljelijöiden ja 

tupakkateollisuuden tasavertainen 

kohtelu, korostaa terveystavoitteita ja 

täyttää makrotaloudelliset tavoitteet, 

kuten matalan inflaation tavoite, ottaen 

huomioon euroalueen laajentumisen sekä 

hintojen lähentymisen. Tätä varten 

kysytyimmän hintaluokan käsite olisi 

korvattava siten, että kaikkien 



myös silloin, kun määritellään 

erityisvalmisteveron osuutta 

kokonaisveromäärästä. 

tupakkatuotteiden valmisteveroa koskevat 

vähimmäisvaatimukset kaikissa 

jäsenvaltioissa olisi 1 päivään 

tammikuuta 2012 mennessä ilmaistava 

ainoastaan kustakin tupakkayksiköstä 

kannettavana erityisosana. 
Vähittäismyyntihinnan painotettua 

keskiarvoa olisi ainoastaan käytettävä 

viitearvona silloin, kun määritellään 

erityisvalmisteveron osuutta 

kokonaisveromäärästä. Jäsenvaltioissa, 

joissa tupakan valmistevero on korkea, 

olisi noudatettava kohtuullisuutta 

veronkorotusten suhteen, koska 

veroasteiden lähentäminen toisiinsa on 

tärkeää sisämarkkinoilla. 

 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Savukkeiksi käärittävän hienoksi 

leikatun tupakan osalta yhteisön 

vähimmäismäärät olisi ilmaistava siten, 

että vaikutukset ovat samat kuin 

savukkeiden osalta. Tätä varten olisi 

säädettävä, että kansallisten verotasojen on 

oltava sekä vähittäismyyntihinnan 

prosenttiosuutena ilmaistavien 

vähimmäismäärien että kiinteänä 

summana ilmaistavan vähimmäisveron 

mukaisia. 

(5) Savukkeiksi käärittävän hienoksi 

leikatun tupakan osalta yhteisön 

vähimmäismäärät olisi ilmaistava siten, 

että vaikutukset ovat samat kuin 

savukkeiden osalta. Tätä varten olisi 

säädettävä, että kansallisten verotasojen on 

oltava kustakin tupakkayksiköstä 

1 päivään tammikuuta 2012 mennessä 

kannettavana kiinteänä summana 

ilmaistavan vähimmäisveron mukaisia. 

 

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 92/79/ETY 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

savukkeiden valmisteveron (paljouden 

perusteella kannettava valmistevero sekä 

arvon perusteella kannettava 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

1 päivään tammikuuta 2012 mennessä, 

että kaikkien savuketyyppien valmistevero 

on vähintään 64 euroa 1 000 savukkeelta. 



valmistevero) osuus on vähintään 

57 prosenttia myytyjen savukkeiden 

vähittäismyyntihinnan painotetusta 

keskiarvosta. Valmisteveron on oltava 

vähintään 64 euroa 1 000 savukkeelta 

riippumatta vähittäismyyntihinnan 

painotetusta keskiarvosta. 

 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 92/79/ETY 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen 

savukkeiden valmisteveron (paljouden 

perusteella kannettava valmistevero sekä 

arvon perusteella kannettava 

valmistevero) osuus on vähintään 

63 prosenttia myytyjen savukkeiden 

vähittäismyyntihinnan painotetusta 

keskiarvosta. Valmisteveron on oltava 

vähintään 90 euroa 1 000 savukkeelta 

riippumatta vähittäismyyntihinnan 

painotetusta keskiarvosta. 

2. Kaikkien jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että 1 päivästä tammikuuta 

2014 alkaen kaikkien savukeluokkien 

valmistevero on vähintään 75 euroa 

1 000 savukkeelta tai 8 euroa enemmän 

kuin 1 päivänä tammikuuta 2010. 

Jäsenvaltioiden, jotka kantavat 

valmisteveroa vähintään 122 euroa 1 000 

savukkeelta vähittäismyyntihinnan 

painotetun keskiarvon perusteella, ei 

kuitenkaan tarvitse noudattaa 

ensimmäisessä alakohdassa säädettyä 

63 prosentin vaatimusta. 

 

 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 92/79/ETY 

2 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Vähittäismyyntihinnan painotettu 

keskiarvo määritetään kunakin vuonna 

1 päivänä tammikuuta kulutukseen 

3. Vähittäismyyntihinnan painotettu 

keskiarvo määritetään kunakin vuonna 

1 päivänä maaliskuuta markkinoille 



luovutetun kokonaismäärän ja kaikki verot 

sisältävien hintojen perusteella käyttäen 

viitearvona vuotta n-1. 

saatetun kokonaismäärän ja kaikki verot 

sisältävien hintojen perusteella käyttäen 

viitearvona vuotta n-1. 

 

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 92/79/ETY 

2 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden on asteittain korotettava 

valmisteveroja niin, että 2 kohdassa 

tarkoitetut vaatimukset täyttyvät 2 ja 

4 kohdassa asetettuihin määräaikoihin 

mennessä. 

5. Jäsenvaltioiden on asteittain korotettava 

valmisteveroja niin, että 1 kohdassa 

tarkoitetut vaatimukset täyttyvät 1 päivään 

tammikuuta 2012 mennessä. 

 Jäsenvaltiot, joissa 1 päivänä tammikuuta 

2009 vähittäismyyntihintoihin yleisesti 

sovellettava valmistevero oli korkeampi 

kuin 64 euroa 1 000 savukkeelta, eivät 

alenna valmisteverokantaa. 

 

Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 92/79/ETY 

2 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio laskee ja julkaisee samassa 

yhteydessä tiedoksi euroina tai muuna 

kansallisena valuuttana ilmaistavan 

savukkeiden eurooppalaisen 

vähimmäishinnan laskemalla yhteen 

valmisteverokannan ja 

arvonlisäverokannan verottomalta 

arvoltaan 0 euroa olevan nimellisen 

savukeaskin perusteella. 

 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta 

Direktiivi 92/79/ETY 

2 a artikla 



 

Komission teksti Tarkistus 

2) Korvataan 2 a artikla seuraavasti:  Poistetaan. 

"2 a artikla  

1. Jos savukkeiden vähittäismyyntihinnan 

painotettu keskiarvo muuttuu jossakin 

jäsenvaltiossa ja valmisteverotaso jää sen 

vuoksi 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa 

täsmennettyjä tasoja alhaisemmaksi, 

kyseinen jäsenvaltio voi enintään 

muutoksen tapahtumisvuotta seuraavan 

toisen vuoden tammikuun 1 päivään 

saakka olla mukauttamatta veroa. 

 

2. Jos jäsenvaltio korottaa savukkeiden 

arvonlisäverokantaa, se voi alentaa 

valmisteveroa siihen määrään asti, joka 

vähittäismyyntihinnan painotetun 

keskiarvon prosenttiosuutena ilmaistuna 

vastaa arvonlisäverokannan korotusta, 

joka myös ilmaistaan 

vähittäismyyntihinnan painotetun 

keskiarvon prosenttiosuutena, vaikka 

kyseinen mukautus heikentää 

valmisteveroa 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa 

säädettyä alhaisemmille tasoille, jotka 

ilmaistaan vähittäismyyntihinnan 

painotetun keskiarvon prosenttiosuutena.  

 

Jäsenvaltion on kuitenkin jälleen 

korotettava veroa vähintään kyseisille 

tasoille viimeistään alentumisvuotta 

seuraavan toisen vuoden 1 päivänä 

tammikuuta." 

 

 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

2 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 92/80/ETY 

3 artikla – 1 kohta – 8 ja 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on kannettava 1 päivästä 

tammikuuta 2010 alkaen savukkeiksi 

käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta 

valmisteveroa vähintään 38 prosenttia 

vähittäismyyntihinnasta, johon sisältyvät 

Jäsenvaltioiden on kannettava 1 päivästä 

tammikuuta 2014 alkaen savukkeiksi 

käärittävästä hienoksi leikatusta piippu- ja 

savuketupakasta valmisteveroa joko 

vähintään 50 euroa kilogrammalta tai 



kaikki verot, ja vähintään 43 euroa 

kilogrammalta. 
6 prosenttia enemmän kilogrammalta 

kuin 1 päivänä tammikuuta 2012. 

Jäsenvaltioiden on kannettava 1 päivästä 

tammikuuta 2014 alkaen savukkeiksi 

käärittävästä hienoksi leikatusta piippu- ja 

savuketupakasta valmisteveroa vähintään 

42 prosenttia vähittäismyyntihinnasta, 

johon sisältyvät kaikki verot, ja vähintään 

60 euroa kilogrammalta. 

Jäsenvaltioiden on kannettava 1 päivästä 

tammikuuta 2012 alkaen savukkeiksi 

käärittävästä hienoksi leikatusta piippu- ja 

savuketupakasta valmisteveroa joko 

vähintään 43 euroa kilogrammalta tai 

20 prosenttia enemmän kilogrammalta 

kuin 1 päivänä tammikuuta 2010. 

 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

2 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 92/80/ETY 

3 artikla – 1 kohta – 10 ja 11 alakohdat 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on korotettava 

valmisteveroa asteittain niin, että 

yhdeksännessä alakohdassa tarkoitetut 
uudet vähimmäisvaatimukset saavutetaan 1 

päivään tammikuuta 2014 mennessä. 

Jäsenvaltioiden on korotettava 

valmisteveroa asteittain niin, että uudet 

vähimmäisvaatimukset saavutetaan. 

Valmisteveron, joka ilmaistaan 

prosenttiosuutena tai määränä 

kilogrammaa kohti taikka tiettyä 

kappalemäärää kohti, on 1 päivästä 

tammikuuta 2010 alkaen oltava vähintään 

yhtä suuri kuin seuraavat: 

Valmisteveron, joka ilmaistaan määränä 

kilogrammaa kohti tai tiettyä 

kappalemäärää kohti, on 1 päivästä 

tammikuuta 2012 alkaen oltava vähintään 

yhtä suuri kuin seuraavat: 

(a) sikarien tai pikkusikarien osalta 

5 prosenttia vähittäismyyntihinnasta, 

johon sisältyvät kaikki verot, taikka 
12 euroa 1 000 kappaletta tai kilogrammaa 

kohti; 

(a) sikarien tai pikkusikarien osalta 

12 euroa 1 000 kappaletta tai kilogrammaa 

kohti; 

(b) piippu- ja savuketupakan, muun kuin 

savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 

tupakan, osalta 20 prosenttia 

vähittäismyyntihinnasta, johon sisältyvät 

kaikki verot, tai 22 euroa kilogrammaa 

kohti. 

(b) piippu- ja savuketupakan, muun kuin 

savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 

tupakan, osalta 22 euroa kilogrammaa 

kohti. 

 

Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Direktiivi 95/59/EY 

9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 



 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan 

3 alakohta seuraavasti: 

 "Toisen alakohdan säännös ei 

kuitenkaan estä soveltamasta hintatason 

valvontaa tai vahvistettujen hintojen 

noudattamista koskevia kansallisia 

järjestelmiä eikä jäsenvaltion 

toimivaltaista viranomaista panemasta 

täytäntöön kyseisen jäsenvaltion 

kansanterveyspolitiikan mukaisia ja 

aiheellisia kaikkiin tupakkatuotteisiin 

sovellettavia kynnyshintatoimenpiteitä 

tupakan kulutuksen hillitsemiseksi 

erityisesti nuorten keskuudessa, jos se on 

yhteisön säännösten mukaista." 

 

Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

3 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 95/59/EY 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Valmisteveron paljouden perusteella 

kannettava osa ei voi olla alle 10 prosenttia 

eikä yli 75 prosenttia 

kokonaisveromäärästä, joka syntyy 

yhdistämällä seuraavat: 

1. Valmisteveron paljouden perusteella 

kannettava osa ei voi olla alle 10 prosenttia 

1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen eikä 

yli 55 prosenttia kokonaisveromäärästä, 

joka syntyy yhdistämällä seuraavat: 

(a) erityisvalmistevero; (a) erityisvalmistevero; 

(b) suhteellinen valmistevero ja 

arvonlisävero, joka kannetaan 

vähittäismyyntihinnan painotetusta 

keskiarvosta. 

(b) suhteellinen valmistevero ja 

arvonlisävero, joka kannetaan 

vähittäismyyntihinnan painotetusta 

keskiarvosta. 

Vähittäismyyntihinnan painotettu 

keskiarvo määritetään kunakin vuonna 

1 päivänä tammikuuta kulutukseen 

luovutetun kokonaismäärän ja kaikki verot 

sisältävien hintojen perusteella käyttäen 

viitearvona vuotta n-1. 

Vähittäismyyntihinnan painotettu 

keskiarvo määritetään kunakin vuonna 

1 päivänä maaliskuuta kulutukseen 

luovutetun kokonaismäärän ja kaikki verot 

sisältävien hintojen perusteella käyttäen 

viitearvona vuotta n-1. 

 1 a. Valmisteveron paljouden perusteella 

kannettava osa ei saa olla alle 

10 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2014 

alkaen eikä yli 60 prosenttia 



kokonaisveromäärästä, joka syntyy 

yhdistämällä seuraavat: 

 (a) erityisvalmistevero; ja 

 (b) suhteellinen valmistevero ja 

arvonlisävero, joka kannetaan 

vähittäismyyntihinnan painotetusta 

keskiarvosta. 

 Vähittäismyyntihinnan painotettu 

keskiarvo määritetään kunakin vuonna 

1 päivänä maaliskuuta kulutukseen 

luovutetun kokonaismäärän ja kaikki 

verot sisältävien hintojen perusteella 

käyttäen viitearvona vuotta n-1. 

  


