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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vihreästä kirjasta "Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot"
(2007/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n 
toimintavaihtoehdot" (KOM(2007)0027),

– ottaa huomioon tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestö WHO:n 
puitesopimuksen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC),

– ottaa huomioon komission tupakan lisäaineista antaman Reach-julkilausuman (komission 
julkilausuma, joka koskee tupakan lisäaineita Reach-neuvottelujen yhteydessä ja 
Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia, joissa käsitellään tupakan lisäaineita),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

A. muistuttaa, että tupakan savu on monimutkainen myrkyllinen seos, jossa on yli
4 000 kemikaalia, kuten sinihapon, ammoniakin ja häkäkaasun kaltaisia myrkkyjä sekä yli 
50 kemikaalia, jotka ovat todistetusti karsinogeenisiä,

B. ottaa huomioon, että pelkästään Euroopan unionissa kuolee vuosittain ainakin 
650 000 ihmistä tupakoinnin seurauksiin,

C. katsoo, että on osoitettu tieteellisesti toteen, että sisätilojen tupakansavu aiheuttaa vakavia 
terveyshaittoja ja ennenaikaisia kuolemia,

D. katsoo, että sisätilojen tupakansavu muun muassa vahingoittaa hengitystiehyitä aiheuttaen 
limakalvojen ärtymistä, yskää, käheyttä, hengenahdistusta, keuhkojen alentuneita 
toiminta-arvoja, astman puhkeamista ja pahenemista, keuhkotulehdusten, 
keuhkoputkentulehdusten ja kroonisten ahtauttavien keuhkotautien puhkeamista ja 
pahenemista ja että verisuonten vauriot voivat olla niin mittavia, että ne saattavat johtaa 
sydäninfarkteihin ja halvauskohtauksiin,

E. muistuttaa, että tupakansavulle työpaikalla altistumisen on osoitettu lisäävän 
keuhkosyövän riskiä ja että esimerkiksi tupakoinnin sallivien ravitsemusalan yritysten 
työntekijöillä on 50 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastua keuhkosyöpään kuin 
työntekijöillä, jotka eivät altistu tupakansavulle,

F. muistuttaa, että arvioiden mukaan Euroopan unionissa kuolee vuosittain noin 80 000 
ihmistä passiivisen tupakoinnin vuoksi,

G. muistuttaa, että lapset ovat erityisen herkkiä tupakansavulle altistumiselle,

H. muistuttaa, että raskauden aikana tupakansavulle altistuminen saattaa lisätä 
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epämuodostumien, keskenmenon, sikiökuoleman ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä, 
rajoittaa sikiön pituuskasvua ja aiheuttaa pienemmän päänympäryksen tai kevyemmän 
syntymäpainon, ja että passiivisen tupakoinnin ja välikorvantulehdusten, keuhkojen 
toimintahäiriöiden, astman ja kätkytkuolemien välillä vallitsee yhteys,

I. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja 25 sen 27:stä jäsenvaltiosta on jo allekirjoittanut 
ja ratifioinut tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) 
puitesopimuksen (FCTC) ja että sen johdanto-osassa todetaan, että tupakansavulle 
altistumiselta suojeleminen kuuluu keskeisiin ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, ja että 
tupakansavulta suojeleminen kuuluu FCTC:n 8 artiklan nojalla perusoikeuksiin,

J. katsoo, että vastuullisen politiikan tehtäviin kuuluu sellaisen ympäristön luominen, jossa 
tupakointia ei enää pidetä tavanomaisena ja jossa tupakoijia kannustetaan tupakoinnin 
rajoittamiseen tai lopettamiseen ja jossa lapsia ja nuoria estetään aloittamasta tupakointia,

K. katsoo, että työntekijöiden ja tupakoimattomien terveyttä voidaan suojella ainoastaan 
kattavalla tupakointikiellolla, jota sovelletaan kaikissa työpaikkojen sisätiloissa, myös 
ravitsemusalan yrityksissä, sekä kaikissa suljetuissa julkisissa tiloissa ja julkisissa 
kulkuvälineissä, millä lisäksi tehdään tupakoinnin lopettaminen tupakoitsijoille selvästi 
helpommaksi,

L. muistuttaa, että kattavaa tupakointikieltoa soveltavien jäsenvaltioiden ravitsemusalan 
yritysten liikevaihdon ei ole havaittu laskeneen jyrkästi,

M. muistuttaa lähtökohtana olevan, että tupakan kulutuksesta aiheutuu Euroopan 
kansantalouksille vuosittain satojen miljardien tappiot,

N. muistuttaa, että tupakan kulutuksesta terveydenhoitojärjestelmille aiheutuvat kustannukset 
lankeavat kaikkien eivätkä pelkästään aiheuttajien maksettaviksi,

O. ottaa huomioon, että 70 prosenttia EU:n kansalaisista on tupakoimattomia,

P. ottaa huomioon, että 86 prosenttia EU-kansalaisista kannattaa tupakoinnin kieltämistä 
työpaikoilla, 84 prosenttia tupakointikieltoa muissa julkisissa tiloissa, 61 prosenttia 
baareissa ja kapakoissa ja 77 prosenttia ravintoloissa,

1. pitää komission vihreää kirjaa myönteisenä lähtökohtana vastuulliselle eurooppalaiselle 
politiikalle, jolla kansalaisia suojellaan terveyttä vahingoittavalta tupakansavulta;

2. pitää myönteisenä sellaisten jäsenvaltioiden menettelyä, jotka ovat jo toteuttaneet 
tehokkaita toimia passiiviselta tupakoinnilta suojelemiseksi;

3. toistaa jo 23. helmikuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan 
ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010)1 komissiolle esittämänsä 
vaatimuksen, että ympäristön tupakansavu on luokiteltava mahdollisimman pian syöpää 
aiheuttavien aineiden 1 luokkaan;

4. kehottaa komissiota esittämään vuoteen 2008 mennessä parlamentille ja neuvostolle 
  

1 EUVL C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
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ehdotuksen, jossa edellytetään rajoittamatonta tupakointikieltoa Euroopan unionin 
kaikissa työpaikkojen sisätiloissa, myös ravitsemusalan yrityksissä, sekä kaikissa 
suljetuissa julkisissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä;

5. kehottaa komissiota teettämään selvityksen kustannuksista, joita tupakointi ja 
tupakansavulle altistuminen seurauksineen aiheuttaa kansallisille 
terveydenhoitojärjestelmille ja Euroopan unionin taloudelle;

6. kehottaa komissiota esittämään mahdollisuuksien mukaan jo vuoteen 2008 mennessä
direktiivin 2001/37/EY1 (tupakkatuotedirektiivi) muuttamista koskevan ehdotuksen, jossa 
on vähintään seuraavaa: 

§ välitön kielto kaikille jo käytettävissä olevien toksikologisten tietojen perusteella 
syöpää aiheuttaville ja riippuvuutta pahentaville lisäaineille ja erityisesti lisäaineille, 
jotka muodostavat pyrolyysissä (600–950 °C:n lämpötilassa poltettaessa) syöpää 
aiheuttavia aineita,

§ yksityiskohtaisen rekisteröinti-, arviointi ja hyväksyntämenettelyn käyttöön 
ottaminen tupakan lisäaineita varten,

§ automaattinen kielto kaikille lisäaineille, joista tupakkatuotteiden valmistajat ja 
maahantuojat eivät ole toimittaneet täydellisiä tietoja (muun muassa tuotenimittäin 
ja lajeittain jäsennelty luettelo kaikista ainesosista, niiden määristä sekä 
toksikologisista tiedoista),

§ valmistajien velvoittaminen toimittamaan valvontaviranomaisille kaikki saatavilla 
olevat tiedot tupakansavussa olevien lisäaineiden ja aineiden toksikologisista 
ominaisuuksista, pyrolyysituotteet mukaan lukien (julkiset ja sisäiset tiedot),

§ tupakansavussa olevia lisäaineita ja aineita koskevan oppaan laatiminen ja siitä 
tiedottaminen kuluttajille,

§ sellaisen rahoitusjärjestelmän käyttöön ottaminen, jossa kaikki arviointi- ja 
valvontarakenteiden (esim. riippumattomat laboratoriot, henkilöstö, tieteelliset 
tutkimukset) kehittämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset lankeavat 
tupakkatuotteiden valmistajien maksettaviksi,

§ tuotevastuun soveltaminen valmistajiin ja valmistajien vastuun soveltaminen kaikkia 
tupakankulutuksesta aiheutuvia terveydenhuoltokuluja rahoitettaessa;

7. kehottaa komissiota tarkastelemaan muita koko EU:ssa toteutettavia sitovia toimia, kuten:

§ koko EU:n alueella sovellettavaa tupakkatuotteiden myyntikieltoa alle 18-vuotiaille,

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, 

tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26).



PE 385.595v01-00 6/7 PR\666247FI.doc

FI

§ savukeautomaattien asennusluvan myöntämistä ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
eivät ole nuorten käytettävissä,

§ tupakkatuotteiden poistamista vähittäiskaupan itsepalveluosastoilta,

§ nuorille suunnatun tupakkatuotteiden etämyynnin (esim. Internetin välityksellä) 
estämistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita auttamaan tupakoinnin lopettamaan pyrkiviä soveltuvin toimin, 
esimerkiksi tupakanvieroituksen avulla;

9. kannustaa komissiota jatkamaan EU-tason täydentäviä toimia, kuten valistustoimia;

10. kehottaa tässä yhteydessä yhtenä budjettivallan käyttäjistä varmistamaan, että nykyisin 
yhteisön tupakka-alan rahastosta tuettavia valistustoimia rahoitetaan täysimääräisesti 
senkin jälkeen, kun rahaston toiminta on päättynyt;

11. kehottaa esikuvana toimivaa puhemiehistöä asettamaan kaikkia Euroopan parlamentin 
tiloja koskevan tupakointikiellon, joka tulee voimaan 1. päivästä elokuuta 2007 lähtien;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tupakansavu on yksi merkittävimmistä ja vaarallisimmista vältettävissä olevista sisäilman 
saasteista ja yksi pahimmista sisäilman pilaantumisen syistä. Tupakansavussa on tuhansia 
kemiallisia ainesosia, joista 250 on syöpää aiheuttavia ja myrkyllisiä.

Tupakansavussa olevat hiukkaset kiinnittyvät seiniin ja kattoihin ja huoneissa oleviin 
esineisiin ja päästävät edelleen sisäilmaan vahingollisia aineita ja erityisesti syöpää 
aiheuttavia aineita. Siten huone, jossa poltetaan ja on poltettu tupakkaa, tuottaa edelleen 
pidemmällä aikavälillä vahingollisia aineita, kuten syöpää aiheuttavia, perimää muuttavia ja 
jälkikasvulle vahingollisia aineita. 

Useimmilla tupakansavussa olevilla syöpää aiheuttavilla aineilla ei ole vaikutusrajaa, jonka 
alittuessa terveyden ei enää odotettaisi vaarantuvan. Pieninkin tupakansavussa oleville 
karsinogeeneille altistuminen saattaa edistää kasvainten muodostumista.

Ilmastointilaitteet eivät suojele tehokkaasti tupakansavun vahingollisilta aineilta, koska 
kaikkein nykyaikaisimmatkaan ilmastointijärjestelmät eivät kykene poistamaan niitä 
kokonaan sisäilmasta. 

Kaikki johtavat terveysjärjestöt, kuten Maailman terveysjärjestö ja sen Kansainvälinen 
syöväntutkimuskeskus IARC ovat kannattaneet selkeitä suosituksia politiikalle, jolla 
kansalaisia suojellaan tupakansavun monimutkaiselta myrkky-yhdisteeltä. Niiden mukaan 
suojatoimissa on sovellettava seuraavia periaatteita: vain täysin savuttomat sisätilat ovat 
terveellisiä, ilmastointijärjestelmät eivät – olivatpa ne millaisia tahansa – suojaa kattavasti 
geenejä vahingoittavilta karsinogeeneiltä, ja sama pätee erillisiin tupakoijille varattuihin 
alueisiin.

Kaikkien kansalaisten olisi voitava työskennellä työpaikoillaan, sisätiloissa ja julkisissa 
tiloissa altistumatta tupakansavulle. Tätä varten tarvitaan lainsäädäntöä, koska 
vapaaehtoisjärjestelyt ovat osoittautuneet toistuvasti tehottomiksi.


