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EUTORI/Eurodoc nro:
EU/2009/0214
U-tunnus / E-tunnus:
U 78/2009 vp, U-jatkokirje (STM2012-00384)
Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:
Eduskuntaa tiedotetaan neuvoston päätöksistä valtuuttaa EU allekirjoittamaan WHO:n
tupakkapuitesopimukseen (FCTC) liittyvä lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman
kaupan estämiseksi.
Asiakirjat:
Neuvoston päätökset lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta: 2013/744/EU ja 2013/745/EU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0075:0076:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0073:0074:EN:PDF

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:
Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen väliset sopimukset neuvotellaan ja
tehdään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan
mukaisesti.
Käsittelijä(t):
Sosiaali- ja terveysministeriö:
neuvotteleva virkamies Meri Paavola, puh. +358295163343 (laatija)
johtaja Kari Paaso, puh. +358 295163340
Suomen kanta/ohje:
Suomi pitää tärkeänä sitä, että EU allekirjoittaa lisäpöytäkirjan. Lisäpöytäkirja on
allekirjoitettavana New Yorkissa 10.1.2014 saakka.

2(4)
Suomi on jo allekirjoittanut lisäpöytäkirjan 25.9.2013 YK:n yleiskokouksen 68. istunnon
yhteydessä järjestetyssä Treaty Event -tapahtumassa.
Pääasiallinen sisältö:
Lisäpöytäkirja pohjautuu WHO:n vuonna 2003 hyväksymän tupakoinnin torjuntaa
koskevan puitesopimuksen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) 15
artiklaan, joka koskee tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.
Lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi on ensimmäinen
puitesopimusta täydentävä lisäpöytäkirja ja se hyväksyttiin puitesopimuksen viidennessä
sopimuspuolikokouksessa Soulissa 12.11.2012. Valtioneuvosto on antanut
pöytäkirjaluonnoksesta neuvottelujen aikana eduskunnalle U-kirjelmän (U 78/2009 vp) ja
U-jatkokirjeen (STM2012-00384).
Lisäpöytäkirja on uusia velvoitteita asettava kansainvälisoik eudellisesti sitova itsenäinen
valtiosopimus. Lisäpöytäkirja kuuluu jaetun toimivallan piiriin ja on niin sanottu
sekasopimus, jonka sekä EU että jäsenvaltiot allekirjoittavat ja panevat täytäntöön.
Suomi allekirjoitti lisäpöytäkirjan 25.9.2013. Osa asioista kuuluu EU:n toimivaltaan, osa
jäsenmaiden. Toimivaltakysymyksiin liittyen neuvoston tulliliittoryhmässä on käyty
keskustelua siitä, miten tehdään rajanveto EU:n ja jäsenvaltioiden kesken erityisesti
rikosoikeuden alaan kuuluviin määräyksiin liittyen. Jotta lisäpöytäkirja tulee osapuolia
sitovaksi, se pitää vielä ratifioida. Ratifioinnin yhteydessä pohditaan vielä tarkemmin
toimivaltakysymyksiä EU.n ja jäsenvaltioiden kesken.
Päätökset hyväksyttiin neuvoston kokouksessa 9.12.2013.
Lisäpöytäkirja tulee voimaan 90. päivänä sen jälkeen kun 40. sopimuspuolta on
hyväksynyt tai ratifioinut sen.
Kansallinen käsittely:
- U-kirje (U 78/2009 vp) 26.11.2009
- Terveys -jaosto (EU 33) 25.9.2012
- Oikeus- ja sisäasiat -jaosto (EU 7) kirjallisena menettelynä viikolla 39/2012
- U-jatkokirje (STM2012-00384) 1.10.2012
- Lisäpöytäkirjan hyväksynnän (Soul 12.11.2012) jälkeen STM pyysi asiaan liittyviltä
tahoilta lausunnot tammikuussa 2013, kaikki vastaajat kannattivat allekirjoitusta
- Valtioneuvoston esityksestä (12.9.2013) Tasava llan Presidentti valtuutti (13.9.2013)
Suomen edustajan allekirjoittamaan lisäpöytäkirjan
Eduskuntakäsittely:
U-kirje (U 78/2009 vp) 26.11.2009
U-jatkokirje (STM2012-00384) 1.10.2012
Käsittely Euroopan parlamentissa:
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:
Ahvenanmaan maakuntahallitusta on tiedotettu sopimusneuvotteluista.
Sopimuspuolikokouksessa hyväksytystä lisäpöytäkirjasta pyydettiin maakunnan
hallituksen lausunto tammikuussa 2013. Lausunnossaan Ahvenanmaa kannattaa
lisäpöytäkirjan allekirjoittamista.
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Taloudelliset vaikutukset:
Lisäpöytäkirja velvoittaa sekä EU:ta että jäsenmaita. Suomessa lisäpöytäkirjan monet
keskeiset osat ovat jo voimassa EU:n ja kansallisen lainsäädännön kautta.
Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:
Lisäpöytäkirjan on allekirjoittanut yhteensä 38 sopimuspuolta (10.12.2013). EU:n
jäsenmaista Suomen lisäksi pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet Ranska, Belgia, Kypros,
Kreikka ja Liettua.
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