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Pictorial and/or combined
health warning covering
most of the surface.
Standardised packs
strengthen the seriousness
of health warnings.

Brand names in
small font and
standardised place.
Standardised packs
are considered 
boring, dull and
unattractive.

Information on toxicity
of tobacco products.
Information on health 
risks is more visible
and effective on
standardised packs.

The bar code, details of where the cigarettes
have been made, and the name and address of the
manufacturer are designed to ensure identification
and traceability of tobacco products.

Tupakkatuotteiden 
pakkausmerkinnöistä
ja pakkauksista
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Duty paid tax stamp -
but note that health 
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cost for governments.



Mikä on tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman 
terveysjärjestön (WHO) puitesopimus (FCTC)? 
FCTC on maailman ensimmäinen kansainvälinen 
kansanterveyttä koskeva sopimus. Sen tarkoituksena on 
suojella nykyisiä ja tulevia sukupolvia tupakoinnin ja 
tupakansavulle altistumisen tuhoisilta seurauksilta terveydelle, 
ympäristölle, taloudelle ja yhteiskunnalle ottamalla käyttöön 
tutkimustuloksiin perustuvia toimintaperiaatteita ja 
oikeudellisesti sitovia velvoitteita. Sopimuksen on ratifi oinut 
172 maata tai organisaatiota, muun muassa Euroopan unioni 
(jäljempänä ’sopimuspuolet’), jotka ovat näin ollen sitoutuneet 
panemaan sopimuksen täytäntöön.1

Mitkä ovat puitesopimuksen 11 ja 13 artiklan ja niiden 
toimeenpano-ohjeiden tavoitteet?
Puitesopimuksen 11 artiklan tarkoituksena on varmistaa, 
että kuluttajat saavat terveysvaroitusten kautta riittävästi 
tietoa tupakkatuotteiden vaaroista ja että tupakkayhtiöiden 
mainonta ja myynninedistämistoimet eivät voi johtaa heitä 
harhaan. Puitesopimuksen 13 artikla velvoittaa sopimuspuolet 
kieltämään tupakkatuotteiden mainonnan, markkinoinnin ja 
sponsoroinnin täysin viiden vuoden kuluessa puitesopimuksen 
ratifi oinnista.

Miten 11 ja 13 artiklan toimeenpano-ohjeet laadittiin?
Sopimuspuolet sopivat heinäkuussa 2007 pidetyssä 
sopimuspuolten toisessa kokouksessa 11 ja 13 artiklan 
toimeenpano-ohjeiden (jotka koskevat pakkauksen 
varoitustekstejä sekä tupakan mainontaa, myynninedistämistä 
ja sponsorointia) laatimisesta. Toimeenpano-ohjeiden 
tarkoituksena oli tarjota tähänastiseen tutkimukseen ja 
kansainvälisiin kokemuksiin pohjautuvia käytännön ohjeita 
tehokkaiden pakkaustekstikäytänteiden ja tupakan mainonta-, 
markkinointi- ja sponsorointikiellon toteuttamisesta. 
Sopimuspuolet laativat toimeenpano-ohjeet itse, ja ne 
hyväksyttiin yksimielisesti marraskuussa 2008 pidetyssä 
kolmannessa sopimuspuolikokouksessa, jossa oli paikalla yli 
160 sopimuspuolen edustajat.

Mitä 11 ja 13 artiklan toimeenpano-ohjeissa sanotaan?
11 artiklan toimeenpano-ohjeissa tunnustetaan, että paras 
tapa antaa tietoja kuluttajille on lisätä yhdenmukaistetun 
tupakkapaketin molemmille puolille suuria kuvavaroituksia ja 
tietoa tupakoinnin lopettamiseen tarjottavasta avusta. 
Kuvavaroitukset ovat tupakoinnin terveysriskejä esittäviä 
kuvia. Pakkausten yhdenmukaistaminen tarkoittaa, että 
pakkauksesta poistetaan logo ja että tuotemerkin nimi 
kirjoitetaan määritetyllä kirjasinlajilla, jolloin logo ja 
tuotemerkki eivät voi lisätä tuotteen houkuttelevuutta. 
Pakkausten yhdenmukaistamistoimilla säännellään 
pakkauksen materiaalia, muotoa ja kokoa. Tarkoituksena on 

estää hauskojen ja houkuttelevien pakkausten suunnittelu.
13 artiklan toimeenpano-ohjeissa määritellään tupakan 
mainonta, myynninedistäminen ja sponsorointi laajasti 
siten, että ne sisältävät myös yrityksen yhteiskuntavastuun 
ja pakkauksen. Toimeenpano-ohjeissa todetaan, että 
”tupakan mainonta ja myynninedistäminen […] 
kattaa myös myynninedistämiseen liittyvät pakkaus- ja 
tuotesuunnitteluominaisuudet”. Ohjeissa suositellaan näin 
ollen, että laajamittaisen kiellon tehokasta toteuttamista varten 
otetaan käyttöön neutraalit, yhdenmukaistetut pakkaukset.

Mikä on tupakkatuotedirektiivin (2001/37/EY)2 uudistuksen 
suhde 11 ja 13 artiklaan?
Tupakkatuotedirektiivi hyväksyttiin vuonna 2001, ennen 
kuin EU oli hyväksynyt puitesopimuksen. Sen vuoksi 
nykyinen tupakkatuotedirektiivi ei ole yhdenmukainen 
11 ja 13 artiklan ja niiden toimeenpano-ohjeiden kanssa. 
Tupakkatuotedirektiiviä ollaan parhaillaan uudistamassa. Tämä 
tarjoaa EU:lle ainutlaatuisen tilaisuuden panna 11 ja 13 artikla 
täytäntöön säätämällä pakolliseksi molemminpuolisten suurten 
kuvavaroitusten ja yksinkertaisten, yhdenmukaistettujen 
pakkausten käyttö. Kyseisten toimenpiteiden toteuttaminen 
EU:n tasolla velvoittaisi kaikkia 27 jäsenvaltiota ja tekisi 
niiden lainsäädännöstä yhdenmukaisen niiden 41 maan 
ja lainkäyttöalueen kanssa, jotka ovat jo hyväksyneet 
kuvavaroitusten käyttöönoton.3 Hyväksymällä yhtenäistetyn 
tupakkapakkaukset EU voisi palauttaa asemansa tupakoinnin 
torjunnan globaalina johtajana.

Mitä muualla maailmassa tehdään kuvavaroitusten ja 
yhdenmukaistettujen pakkausten suhteen?
Monissa maailman maissa on viety eteenpäin uusia 
tupakkapakkauksia ja merkintöjä koskevia suunnitelmia. 

•  Australian hallitus on ilmoittanut, että kaikkien myytävien 
tupakkatuotteiden on oltava 1. heinäkuuta 2012 alkaen 
yhdenmukaistetuissa pakkauksissa ja että nykyisiä kuvallisia 
terveysvaroituksia muutetaan sellaisiksi, että ne kattavat 
75 prosenttia pakkauksen etupuolesta ja 90 prosenttia sen 
kääntöpuolesta.

•  Kanada, joka oli ensimmäinen maa, jossa kuvavaroitukset 
otettiin käyttöön, vaatii, että varoitukset peittävät vuodesta 
2012 alkaen 75 prosenttia pakkauksen etu- ja kääntöpuolista.

•  Uruguay on ottanut käyttöön kuvavaroitukset, jotka peittävät 
80 prosenttia pakkauksen etu- ja kääntöpuolista. Brasiliassa, 
Meksikossa, Paraguayssa ja Venezuelassa käytetään 
kuvavaroituksia.

•  Aasiassa Singapore oli maailman ensimmäisiä maita, 
joka otti tupakkapakkauksissa käyttöön kuvalliset 
terveysvaroitukset (vuonna 2004); sitä seurasivat Th aimaa 
(2005), Brunei (2008) ja Malesia (2009).

Miksi pakkaus on niin tärkeä?
Tupakkatuotteiden pakkaukset ovat aina olleet tehokas 
tupakkateollisuuden mainonta- ja markkinointikeino 
Useimmissa EU-maissa täytäntöönpannun mainontakiellon 
jälkeen tupakkateollisuus on alkanut voimakkaasti panostaa 
pakkauksiin tupakkatuotteiden myynninedistämisvälineenä. 
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2  Direktiivi tupakkatuotteiden valm-
istamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä (2001/37/EY)

3  Canadian Cancer Society, Cigarette 
Package Health Warnings: Interna-
tional Status Report – (- October 
2010). – Tämän jälkeen myös Ukraina 
ja Guernseyn ja Jerseyn saaret ovat hy-
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4  Hulit M . Marketing issues corporate 
aff airs conference May 27, 1994—Ma-

PUITESOPIMUKSEN 13 ARTIKLAN 
TOIMEENPANOOHJE  16 KOHTA: 
PAKKAUSTEN YHDENMUKAISTAMINEN
”Pakkauksen mainos- tai myynninedistämisvaikutus 
voidaan kumota vaatimalla, että käytetään 
yhdenmukaisia pakkauksia, joissa on [...] kaksi [...] 
toisistaan selvästi erottuvaa väriä [...]; pelkästään 
tuotemerkin nimi, tuotenimi ja/tai valmistajan nimi, 
[...] ilman mitään logoja tai muita ominaisuuksia 
kuin terveysvaroitus, veroleimamerkki ja muut 
viranomaisten edellyttämät tiedot tai merkinnät; 
jossa käytetään määräysten mukaista ja -kokoista 
kirjasinlajia ja jotka ovat muotonsa, kokonsa 
ja materiaalinsa puolesta yhdenmukaistettuja. 
Pakkauksen sisällä tai pakkaukseen tai yksittäisiin 
savukkeisiin tai muihin tupakkatuotteisiin liitettynä ei 
tulisi olla mainontaa tai myynninedistämistä.”
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Eräs Philip Morrisin johtaja on tunnustanut, että ”viimeinen 
viestimme kuluttajiemme on itse pakkaus. Kun muita 
markkinointisanomia ei ole, pakkaus […] on ainoa väline, jolla 
kerromme tuotemerkistämme.”4

Mitä näyttöä on siitä, että pakollisilla kuvavaroituksilla
on todella merkitystä?
Tupakkapakkaukset voivat olla tapa, jolla viranomaiset voivat 
kertoa ihmisille tehokkaasti ja vaikuttavasti tupakoinnin 
vaaroista sen sijaan, että ne toimisivat tupakkateollisuuden 
markkinointivälineinä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
yksi parhaita tapoja lisätä tietoisuutta tupakan vaaroista on 
ottaa käyttöön suuret kuvavaroitukset tupakkapakkauksen 
etu- ja kääntöpuolilla. Ne herättävät huomiota paljon 
tehokkaammin ja saavat tietoa perille paremmin kuin pelkät 
sanalliset varoitukset.5 Tupakoitsijat myös muistavat suuret 
varoitukset todennäköisemmin kuin pienemmät ja samaistavat 
varoituksen koon tupakoinnin riskin suuruuteen. Eräässä 
kanadalaisessa tutkimuksessa osoitettiin, että kuvavaroitukset 
tehoavat erityisesti nuoriin: yli 90 prosenttia nuorista oli sitä 
mieltä, että kuvavaroitukset ovat antaneet heille tärkeää tietoa 
tupakoinnin terveysvaikutuksista, että ne ovat todenmukaisia 
ja että ne tekevät tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa.6-7 
On myös näyttöä siitä, että pakkauksen molemmilla puolilla 
olevilla kuvilla on suurempi vaikutus kuin vain yhdellä puolella 
olevilla.8 Tämän vuoksi on tärkeää, että kuvavaroituksia on 
sekä etu- että kääntöpuolella. 

Mitä näyttöä on siitä, että neutraaleilla, yhdenmukaistetuilla 
pakkauksilla on todella merkitystä?
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kuvavaroitusten 
vaikuttavuus paranee, kun ne yhdistetään neutraaleihin, 
yhdenmukaisiin pakkauksiin. Tällä varmistetaan, 
ettei tupakkateollisuuden huolellisesti suunnittelema 
tuotemerkkikuvasto tee tuotteesta kuluttajille houkuttelevaa 

tai anna heille virheellistä käsitystä sen turvallisuudesta. 
Sambrookin raportissa todetaan, että ”on näyttöä siitä, värien, 
tuotemerkin kuvien ja logojen poistaminen pakkauksista 
vähentää pakkausten houkuttelevuutta ja vetovoimaa ja 
lisää mahdollisuuksia saada terveysvaroitukset kuluttajan 
tietoisuuteen.”10 Myös monikansallinen rahoituspalvelualan 
yritys Citigroup on tunnistanut yhtenäistetyt pakkaukset 

”tärkeimmäksi toimialaa koskevaksi lainsäädännölliseksi 
uhkaksi, sillä pakkaus on tupakkayritysten tärkein keino viestiä 
kuluttajille ja saada tuotteensa esille”.11 

Onko kuvamerkinnöillä suuren yleisön tuki? On. 
Toukokuussa 2010 julkaistun Eurobarometrin mukaan 
75 prosenttia eurooppalaisista kannattaa kuvavaroitusten 
tekemistä pakolliseksi, ja 54 prosenttia kannattaa pakkausten 
yhdenmukaistamista.13

Kuka vastustaa näitä toimenpiteitä?
Tupakkateollisuus on toimenpiteiden pääasiallinen 
vastustaja. Tupakkateollisuus pyrkii kaikin keinoin torjumaan 
kyseiset toimenpiteet, muun muassa rahoituksen avulla ja 
kampanjoimaan vähittäiskauppiaiden liittojen kautta niiden 
toteuttamista vastaan. Tupakkateollisuus harjoittaa myös 
heltymätöntä lobbausta kansallisen ja EU-tason poliitikkojen 
parissa levittäen virheellistä tietoa oikeudellisista ja 
taloudellisista vaikutuksista. 

Mitkä ovat tupakkateollisuudet pääargumentit ja -taktiikat?
Yksi tupakkateollisuuden pääargumenteista on, että yksinkertaiset, 
yhdenmukaistetut pakkaukset lisäävät laitonta kauppaa, 
vähentävät työpaikkoja ja aiheuttavat vähittäiskaupan alalle 
taloudellisia tappioita. Ne ovat myös väläytelleet mahdollisten 
oikeusjuttujen uhkaa, jos pakkauksista on tehtävä yhdenmukaisia. 
Mitkään näistä argumenteista eivät perustu näyttöön. 

Yhtenä taktiikkana on pyrkiä hidastuttamaan 
tupakkatuotedirektiivin uudistusprosessia, jotta toimenpiteitä 
ei ehditä hyväksymään yhteispäätösmenettelyllä ennen EU-
parlamentin seuraavia vaaleja vuoden 2014 puolessavälissä. 

Lisäisivätkö neutraalit yhdenmukaistetut pakkaukset 
laitonta myyntiä? Ei.
Tupakkateollisuus väittää, että yhdenmukaistetut pakkaukset 
lisäisivät savukkeiden väärentämistä.14 Yhdenmukaistetuissa 
pakkauksissa tulee kuitenkin aina olemaan myös 
kuvavaroituksia. Ei ole olemassa näyttöä siitä, että suuret 
kuvavaroitukset ja yhdenmukaistetut pakkaukset tekisivät 
väärentämisestä helpompaa. Ottaen huomioon tietynlaisten 
laittomien savukkeiden erittäin alhaiset valmistuskustannukset 
(savukkeita myydään salakuljettajille toisinaan 14 eurosentin 
hintaan/pakkaus15) ei voida väittää, että neutraalit pakkaukset 
nostaisivat näiden tuotteiden hintaa16. Lisäksi tutkimukset ovat 
osoittaneet, että pakkauksella ei ole merkitystä päätökseen 
ostaa laittomia savukkeita, vaan ratkaisevaa on tällaisten 
tuotteiden saatavuus ja hinta.17

Olisiko tällaisten toimenpiteiden käyttöönotosta 
seurauksena tappioita vähittäismyynnille? Ei.
Euroopan vähittäismyynnissä esiintyy runsaasti eroavaisuuksia, 
joten tällaista väitettä on vaikea perustella. Suurin osa 
jälleenmyyjistä myy muutakin kuin tupakkatuotteita; tämän 
lisäksi tupakointi on vähentynyt useimmissa Euroopan maissa 
viime vuosikymmenien aikana, ja liikkeet ovat sopeutuneet 
tähän. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että jos ihmiset 
käyttävät vähemmän rahaa tupakointiin, he käyttävät 

Trachtenberg (Forbes Magazine, 1987)12 
”...kun tarjosimme heille Marlboroa, joka maksoi vain 
puolet siitä ja oli ruskeissa yhdenmukaisissa pakkauksissa, 
vain 21 prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita siitä, vaikka 
vakuutimmekin, että kaikki tuotteet olivat (ulkoasua lukuun 
ottamatta) täsmälleen samoja kuin ne, mitä he tapaavat ostaa 
tupakkakaupastaan [...] Miten tämä ero voidaan selittää? Se on 
helppoa. Tupakoitsijat ottavat pakkauksesta savukkeita 20–25 
kertaa päivässä. Pakkauksella luodaan merkityksiä. Kuluttaja 
ilmaisee sillä, millaisena hän haluaa muiden näkevän hänet.”

nila. 27 May 1994. Philip Morris. 
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24  Artikla 4, Punta Del Este -julistus, 
WHO FCTC:n toimeenpanosta, 19. 
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NUORTEN KÄSITYKSET EHDOTETTUJEN 
EUROOPPALAISTEN TUPAKAN 
KUVAVAROITUSMERKINTÖJEN 
TEHOKKUUDESTA9

”Tupakoimattomat nuoret pitivät EU:n ehdotettuja 
kuvamerkintöjä tehokkaampana keinona estää 
tupakoinnin aloittaminen kuin EU:n nykyiset 
pelkästään sanalliset varoitukset [...] myös 
nuoremmat {tupakoivat] pitivät [...] kuvavaroituksia 
tehokkaampana keinona estää heitä tupakoimasta”
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enemmän rahaa tupakkatuotteisiin.18

Loukkaavatko suuret kuvavaroitukset ja neutraalit pakkaukset 
kansainvälisistä immateriaalioikeuslainsäädäntöä? Ei.
Tupakkateollisuus on väittänyt, että neutraalien, 
yhdenmukaistettujen pakkausten käyttöönotto loukkaisi 
immateriaalioikeuslainsäädäntöä ja että siitä olisi seurauksena 
kalliita oikeusriitoja. Toimenpiteet ovat kuitenkin 
kansainvälisen immateriaalioikeuslainsäädännön (esim. 
Maailman kauppajärjestön sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien 
kauppaan liittyvistä oikeuksista ”TRIPS”) ja EU:n 
lainsäädännön mukaisia.19 Immateriaalioikeuslainsäädännön 
perustarkoitus on estää sellaista henkilöä käyttämästä 
tavaramerkkiä, jonka omaisuutta kyseinen tavaramerkki ei 
ole.20 Jos neutraaleja, yhdenmukaistettuja pakkauksia olisi 
käytettävä, tavaramerkkien omistajat omistaisivat edelleen 
tavaramerkkinsä ja olisivat näin suojattuja luvatonta käyttöä 
vastaan. Neutraaleja, yhdenmukaistettuja pakkauksia 
koskevat toimenpiteet säätelevät ainoastaan logojen tai värien 
käyttämistä yleisten etujen mukaisesti ja kansanterveyden 
suojelemiseksi, mikä on nimenomaisesti sallittua sekä 
immateriaalioikeuslainsäädännön21-22 että EU:n lainsäädännön 
perusteella.23

Tämä vahvistettiin uudelleen Punta Del Este  julistuksessa, 
joka hyväksyttiin yksimielisesti marraskuussa 2010 
puitesopimuksen neljännessä sopimuspuolikokouksessa, 
ja jossa todetaan, että ”sopimuspuolten tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin kansanterveyden suojelemiseksi, mukaan 
lukien immateriaalioikeuksien käytön säätely kansallisen 
kansanterveyspolitiikan linjauksen mukaisesti, edellyttäen että 
vaadittavat toimenpiteet ovat yhtäpitävät TRIPS-sopimuksen 
kanssa.”24 Koska neutraaleihin, standardoituihin pakkauksiin 
liittyvät toimenpiteet ovat yhtäpitävät TRIPS-sopimuksen 
vaatimusten kanssa ja niiden tavoitteena on kansanterveyden 
parantaminen, tällaiset toimenpiteet ovat oikeudellisesti 
perusteltuja ja niitä voidaan siis soveltaa. 

Loukkaavatko suuret kuvavaroitukset ja neutraalit 
pakkaukset kansainvälisiä kauppasopimuksia? Eivät.
Nämä toimenpiteet ovat yhtäpitävät Maailman kauppajärjestön 
(WTO) laatimien kansainvälistä kauppaa koskevien 
määräysten kanssa. Ne vastaavat tosiasiassa kansanterveyttä 
koskevien poikkeusten vaatimuksia, joista on säädetty sekä 
WTO:n tullitariff eja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa 
(GATT) että WTO:n sopimuksessa kaupan teknisistä esteistä 
(TBT).25

Kuinka paljon pakollisten kuvavaroitusten ja neutraalien, 
yhdenmukaistettujen pakkausten käyttöönotto tulisi 
maksamaan EU:lle ja sen jäsenvaltioille? Ei mitään.
EU:lle ja sen jäsenvaltioille ei aiheutuisi minkäänlaisia 
kustannuksia näiden toimenpiteiden toteuttamisesta. 
Tupakkateollisuus joutuisi vastaamaan kaikista niihin 
liittyvistä kustannuksista. Näin ollen kyseessä ovat erittäin 
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kustannustehokkaat toimenpiteet, jotka eivät tulisi 
veronmaksajien maksettaviksi. Tupakkayhtiöt väittävät, että 
kustannukset olisivat kohtuuttomat, mutta ne muuttavat 
kuitenkin jatkuvasti pakkauksiensa ulkomuotoa, joten väite on 
perusteeton.

Miten tupakkatuotedirektiivin uudistaminen etenee?
Komissio on parhaillaan laatimassa lainsäädäntöehdotusta 
tupakkatuotteita koskevan direktiivin uudistamiseksi; ehdotus 
julkistetaan vuoden 2012 alussa. Tämän jälkeen ehdotus käsitellään 
yhteispäätösmenettelyssä (Euroopan parlamentti ja neuvosto). 
Muutettu direktiivi on tarkoitus hyväksyä vuonna 2014.26

Mitä Euroopan komissio voi tehdä taatakseen 11 ja 13 
artiklan sekä niiden toimeenpano-ohjeiden tehokkaan 
toteuttamisen EU:n tasolla?
Komissiolla on valtuudet sisällyttää pakolliset kuvavaroitukset 
ja neutraalit yhdenmukaistetut pakkaukset direktiivin 
muutosehdotukseensa. Euroopan unioni on puitesopimuksen 
itsenäinen sopimuspuoli. Komission tulisikin varmistaa, että 
sen hyväksymä esitys vastaa EU:ta sopimuspuolena velvoittavia 
sitoumuksia ja sopimuksen toimeenpano-ohjeita ja että se on 
vallitsevan maailmanlaajuisen tupakoinnin torjuntaa koskevan 
politiikan mukainen. 

Mitä Euroopan parlamentti voi tehdä taatakseen 11 ja 13 
artiklan sekä niiden toimeenpano-ohjeiden tehokkaan 
toteuttamisen EU:n tasolla?
Euroopan parlamentin ja sen jäsenten (”meppien”) tulisi 
suoraan valittuna EU:n toimielimenä kannustaa kaikkien 
EU:n kansalaisten puolesta kansallisia hallituksiaan 11 ja 
13 artiklan ja niiden toimeenpano-ohjeiden tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, pitäen mielessään, että pakollisten 
kuvavaroitusten ja neutraalien yhdenmukaistettujen 
pakkausten käyttöönotolle on voimakas julkinen kannatus. 
Parlamentilla on ratkaiseva rooli kaikkien komission 
tupakkatuotedirektiivin muutosehdotusten hyväksymisessä. 
Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan 
parlamentin jäsenet tukevat aktiivisesti näiden toimenpiteiden 
toteuttamista.

Mitä jäsenvaltiot voivat tehdä taatakseen 11 ja 13 artiklan 
sekä niiden toimeenpano-ohjeiden tehokkaan toteuttamisen 
EU:n tasolla?
11 ja 13 artiklan ja niiden toimeenpano-ohjeiden toteuttamisen 
varmistamiseksi EU:n tasolla jäsenvaltioiden on ilmaistava 
tukevansa pakollisten kuvavaroitusten ja neutraalien 
yhdenmukaistettujen pakkausten käyttöönotolle koko EU:ssa. 
Jäsenvaltiot voivat myös vaikuttaa prosessiin ottamalla 
kuvavaroitukset käyttöön kansallisella tasolla. Tämä edistää 
epäsuorasti niiden käyttöönottoa kaikkialla EU:ssa. Lopuksi 
voidaan vielä mainita, että Ranska,27 Suomi,28 Belgia29 ja 
Yhdistynyt kuningaskunta30 ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 
neutraaleihin yhdenmukaistettuihin pakkauksiin, mikä on 
EU:lle selkeä signaali siitä, että tällaiset toimenpiteet saisivat 
tukea, mikäli ne otettaisiin käyttöön EU:n tasolla.

26  Katso Smoke Free Partnership’s 
Briefi ng on the Revision of the TPD 
at http://www.smokefreepartnership.
eu/IMG/pdf/Briefi ng_on_the_Revi-
sion_of_the_2001_Tobacco_Prod-
ucts_Directive.pdf

27  10. joulukuuta 2010, Proposition de 
Loi No. 3005 Proposition de loi visant 
à l’instauration d’un paquet de ciga-
rettes neutre et standardisé, (lakiesitys 
neutraalien ja yhdenmukaistettujen 
savukepakkausten käyttöönot-
tamisesta) 

28  Suomen sosiaali- ja terveysmin-
isteriö, ”Ministeri Risikko välitti 
terveyskomissaarille kirjeen tupak-
katuotteiden yleispakkauksista”, 12. 
lokakuuta 2009 (lehdistötiedote),  
http://www.stm.fi /en/pressreleases/
webnews/view/1524699#fi   

29  Le 19 avril 2011 Proposition de loi 
modifi ant la loi du 24 janvier 1977  
relative à la protection de la santé des 
consommateurs  en ce qui concerne 
les denrées alimentaires et les autres 
produits  et visant à l’instauration 
d’un paquet de cigarettes neutre 
(19. huhtikuuta 2011, lakiesitys 24. 
tammikuuta hyväksytyn, kuluttajien 
terveyttä suojelevan, elintarvikkeita ja 
muita tuotteita koskevan, lain muut-
tamisesta ja neutraalien savukepak-
kausten vakiinnuttamisesta).

30  9. maaliskuuta 2011, Healthy Lives, 
Healthy People: A Tobacco Control 
Plan for England, s. 22, http://www.
dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/
dh_digitalassets/documents/digital-
asset/dh_124960.pdf


