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TEATIS LIIKMETELE
(18/2013)

Teema: Tšehhi Vabariigi Esindajatekoja põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut tubaka- ja seonduvate toodete 
tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Tšehhi Vabariigi Esindajatekoja põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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RESOLUTSIOON

41. kohtumine, 24. jaanuar 2013 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate 
toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta (18068/12, COM(2012)788 final)
___________________________________________________________________________

Euroopa asjade komisjon, olles kuulanud ära asepõllumajandusminister Jaroslava 
Beneš-Špalková ja asetervishoiuminister dr Ferdinand Poláki esitatud teabe ning 
parlamendisaadiku Jan Baueri aruande ning olles korraldanud arvamuste vahetuse,

ki idab heaks  käesoleva resolutsiooni lisas esitatud arvamuse.

Alla kirjutanud: Jaroslav Lobkowicz Alla kirjutanud: Jan Bauer
komisjoni inspektor             raportöör ja komisjoni esimees
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Resolutsiooni nr 282 lisa

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide 

õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

COM(2012)788 final (nõukogu dokument 18068/12)
Institutsioonidevaheline dokument 2012/0366 (COD)

 Õiguslik alus:
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114

 Euroopa asjade komisjonist esindajatekotta saatmise kuupäev:
4. 1. 2013

 Komisjonis arutamise kuupäev:
24. 1. 2013 (1. etapp)

 Menetlus:
kaasotsustamismenetlus

 Valitsuse esialgne arvamus (vastavalt esindajatekoja kodukorra artikli 109a lõikele 
1):
Koostati 21. jaanuaril 2013 ning edastati ISAP-süsteemi kaudu Euroopa asjade 
komisjonile 23. jaanuaril 2013. aastal.

 Hinnang subsidiaarsuse põhimõtte järgimise küsimuses:
Ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2012)788 final) ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele 
(vt allpool).

 Põhjused ja eesmärk:

Komisjoni andmetel on tubakatarvitamine ELis kõige sagedasem surmapõhjus, mida on 
võimalik vältida. Igal aastal sureb ELis tubakatarvitamise tõttu 1,5 miljonit inimest. 
Hinnanguliselt on tubakatarvitamisega seotud 25% kõikidest vähisurmadest ning 15% 
kõikidest surmajuhtumitest.1 Praktilisest küljest kujutab tubakatööstus endast aga ELis 
olulist tööandjat ning tubakatoodete müügile kehtestatud maksud annavad liikmesriikide 
eelarvesse märkimisväärset maksutulu2. 

                                               
1 Tubakaalane uuring „Survey on Tobacco – Analytical report”, Eurobaromeetri kiiruuring nr 253, The Gallup 
Organisation, märts 2009. Uuringuga saab tutvuda veebis aadressil
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf

2 Arthur D. Little Internationali poolt läbiviidud ning tubakatootja Phillip Morris ČR a. s. poolt tellitud 
vastuolulise kulude-tulude analüüsi „Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic” kohaselt on 
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Liidu pädevust tubakatoodete turu valdkonnas reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 114 (ühtse Euroopa aktiga muudetud asutamislepingu endine artikkel 
100a ning Amsterdami lepinguga muudetud asutamislepingu endine artikkel 95) ning seda 
mitte ainult seoses siseturu rajamise ja selle toimimise parandamisega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artikli 114 lõikes 1, vaid ka seoses tervishoiunõuetega, nagu on ette 
nähtud artikli 114 lõikes 3. Samuti sätestatakse Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas C-
376/98: Saksamaa Liitvabariik v. Euroopa Parlament ja nõukogu, et nii siseturu rajamise 
kui ka selle toimimise puhul on „inimeste tervise kaitse tehtavate valikute puhul määrav”.

Euroopa Liit hakkas tubakatoodetega kauplemist reguleerima 1980. aastate lõpul, võttes 
vastu mitu direktiivi1, millega reguleeriti tubakatoodete tõrvasisaldust, närimistubaka 
kasutamist ja tubakatoodete märgistamist. Praegu kehtiva õigusaktiga (direktiiv 
2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) on algseid killustatud õigusnorme ühtlustatud 
ja läbi vaadatud.

Tubakatoodete turgu käsitlevad Euroopa õigusnormid olid juba jõustunud, kui 
tubakatoodete tootjad või nende huve kaitsvad liikmesriigid kõnealustele õigusaktidele 
Euroopa Kohtu ees vastuseisu avaldasid. Hagejate poolt esitatud mitmekesistest 
argumentidest hoolimata (eelkõige rõhutati subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete mittejärgimist ning väideti, et direktiiv ei ole kooskõlas rahvusvahelise 
TRIPS-lepinguga jne) kinnitas Euroopa Kohus2, et tubakatooteid käsitlev direktiiv ja 
sellele eelnenud õigusaktid on ELi õigusega kooskõlas. Teisalt said tootjad õiguse seoses 
tubakatoodete reklaami käsitlevate normidega, kuna Euroopa Kohus tühistas 
tubakatoodete reklaami käsitleva direktiivi3, mille õiguslik alus oli valesti valitud. Siiski 
tuleks meelde tuletada, et tubakatoodete reklaami käsitlevad nõuded ei ole seotud 
tubakatooteid käsitlevate nõuetega. 

Kümne aasta jooksul pärast direktiivi 2001/37/EÜ vastuvõtmist on tubakatoodete turg 
mõnevõrra edasi arenenud – seda nii teadustöö kui ka rahvusvaheliste õigussuhete vallas. 
Seetõttu on komisjoni meelest hädavajalik kehtestada tubakatoodete turgu käsitlevad 
meetmed, mis seda arengut kajastaksid. Komisjon vastab ka Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu korduvatele üleskutsetele esitada selline ettepanek, mille alusel oleks võimalik 
tubakatooteid käsitlev kehtiv direktiiv läbi vaadata. Komisjon pidi esitama sellekohase 
ettepaneku 2012. aasta sügisel, kuid protsess takerdus just kõnealuse ettepanekuga seotud 

                                                                                                                                                  
tubakatarbimise finantsmõju Tšehhi Vabariigi jaoks positiivne, jäädes kasumisse 5,815 miljardiga aastas, võttes 
arvesse ka hooldekodudele ja pensionidele tehtavate kulutuste pealt saavutatud kokkuhoidu, mis on tingitud 
suremuse suurenemisest. Veebis kättesaadav aadressil: 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
1 direktiivid 89/622/EMÜ, 90/239/EMÜ, 92/41/EMÜ.
2 Kohtuasi C-491/01: Imperial Tobacco. Õiguslikku alust käsitletakse punktides 42–111, proportsionaalsuse 
põhimõtet punktides 112–141 ning subsidiaarsuse põhimõtet punktides 173–185. Vt ka kohtuasja C-210/03: 
Swedish Match. Õigusliku aluse suhtes vt punkte 27–45, proportsionaalsuse põhimõtte kohta punkte 46–58 ning 
omandiõiguse kohta punkte 72–74.
3 Kohtuasi C-376/98: Saksamaa Liitvabariik v. Euroopa Parlament ja nõukogu („Tubakatoodete reklaam ja 
sponsorlus”), punktid 117 ja 118.
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korruptsiooniskandaali1 tõttu, mille keskmesse sattus volinik John Dalli, kes seejärel 
tagasi astus. 

 Sisu ja mõju:

19. detsembril 2012. aastal võttis komisjon vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (edaspidi 
„ettepanek”). Selles on neli jaotist ja 29 artiklit.  

Ettepaneku esimeses jaotises keskendutakse direktiivi eesmärgi määratlemisele, st 
tubakatooteid käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamisele liikmesriikides ning 
asjaomase valdkonna peamiste mõistete määratlemisele. Ettepanekus sisalduvate eri 
mõistete määratlused on oluliselt laiemad kui kehtivas direktiivis 2001/37/EÜ (edaspidi 
„kehtiv direktiiv”). Kokku on ettepanekus määratletud 36 mõistet, kuid kehtivas 
õigusaktis on neid ainult viis. Näiteks esitatakse ettepanekus lisaks tubakatoodete üldisele 
määratlusele ka sigari, sigareti, sigarillo ja närimistubaka mõisted. 

Ettepaneku teises jaotises keskendutakse konkreetselt tubakatoodetele, st tarbijatele 
kasutamiseks mõeldud toodetele, mis koosnevad kas või osaliselt tubakast. Arusaamise 
hõlbustamiseks on kõnealune teema liigendatud mitmeteks alateemadeks.

 Koostisosad ja eralduvad ained (ettepaneku artiklid 3–6)
Artiklites 3 ja 4 võetakse üle kehtiva direktiivi sätted seoses maksimaalse tõrva-, nikotiini-
, süsinikmonooksiidi- ja muude ainete sisaldusega tubakatoodetes ning seoses 
mõõtmismeetoditega. Ettepanek sisaldab endiselt ka tubakatoodete tootjate ja importijate 
kohustust esitada asjaomastes toodetes kasutatud koostisosade loetelu. Uuendus seisneb 
selles, et ettepaneku artikliga 5 luuakse nende koostisosade alase teabe esitamiseks ühine 
elektrooniline formaat. 

Ettepaneku eesmärk on luua tubakatoodete koostisosi käsitlevad õigusnormid, kuna 
kehtivas direktiivis sellised eeskirjad puuduvad. Seda valdkonda tuleks reguleerida 
vastavalt ettepaneku artiklile 6, mille lõikes 1 kehtestatakse liikmesriikidele kohustus 
keelata selliste tubakatoodete turuleviimine, millel on eristav maitse või lõhn. 
Sellegipoolest ei tohiks selline keeld puudutada tubakatoodete tootmiseks vajalike 
lisaainete kasutamist, kui need lisaained ei anna toodetele eristavat maitset või lõhna. 
Keelata tuleks kolme liiki lisaainete kasutamine, täpsemalt vitamiinid ja muud lisaained, 
mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või et selle kasutamine on tervisele 
vähem kahjulik kui muud tubakatooted, kofeiin ja tauriin ning muud lisaained ja 
stimulaatorid, millel arvatakse olevat energiat ja jõudu suurendav mõju, ning lisaained, 
mis annavad eralduvatele ainetele värvuse. Ettepanekuga nähakse samuti ette maitse- ja 

                                               
1 Euroopa Pettustevastase Ameti uurimise kohaselt soovis üks volinik Dalliga lähedalt seotud Malta ettevõtja 
saada vastutasuks tubakatooteid käsitlevate õigusaktide ettepanekute sisu võimaliku mõjutamise eest (eelkõige 
seoses närimistubaka ekspordikeeluga) Rootsi närimistubakat tootvalt ettevõttelt Swedish Match rahalist kasu. 
Euroopa Pettustevastane Amet esitas oma järeldused komisjonile ning nende järelduste põhjal astus volinik Dalli 
ametist tagasi. Praegu viivad Malta ametiasutused läbi uurimist (vt Euroopa Komisjoni nimel 16. oktoobril 2012. 
aastal Brüsselis tehtud pressiteadet, mis on veebis kättesaadav aadressil: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-12-788_en.htm).
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lõhnaainete kasutamise keelamine tubakatoodete sellistes koostisosades nagu filtrid, 
paber, pakendid ja kapslid, samuti kõikide selliste tehniliste omaduste keelustamine, mis 
võimaldavad muuta suitsu maitset, lõhna või intensiivsust. Selliseid keelde ei tuleks 
kohaldada muudele tubakatoodetele kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja 
suitsuvabad tubakatooted, näiteks ei kehtiks keeld sigarite, sigarillode või piibutubaka 
puhul. Komisjon põhjendab seda erandit asjaoluga, et viimatinimetatud tooteid kasutavad 
peamiselt eakad tarbijad, kuid käesoleva ettepaneku peamine eesmärk on reguleerida 
tubakatoodete valdkonda nii, et mitte ahvatleda noori suitsetamist alustama. 

 Märgistamine ja pakendamine (ettepaneku artiklid 7–13)
Veel üks oluline valdkond, millesse kavatsetakse ettepaneku abil muudatusi teha, on 
tubakatoodete märgistamine ja pakendamine. Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal 
välispakendil peavad olema terviseohu hoiatused selle liikmesriigi ametlikus keeles või 
ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse. Kehtestada tuleks nõue kasutada terviseohu 
ühendhoiatusi, mis koosnevad teksthoiatusest ja fotost (vt ettepaneku artiklit 9). Sellised 
hoiatused peaksid katma tubakatoodete tarbijapakendi ja iga välispakendi nii eesmisest 
kui ka tagumisest välispinnast 75 %. Kehtivas direktiivis ei nõuta muud kui teksthoiatusi. 
Ettepanekus on terviseohu üldhoiatuste jaoks esitatud üsna karmid eeskirjad. 
Teksthoiatused on loetletud ettepaneku I lisas ja need vastavad kehtivas direktiivis 
loetletud hoiatustele. Sobivad värvifotod tuleb esitada pildikogus, mille komisjon koostab, 
kasutades oma õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte. Lisaks peaks mis tahes 
välispakendil olema teave suitsetamisest loobumise kohta, näiteks telefoninumbrid, e-
posti aadressid või asjakohased veebisaidid. 50% tarbijapakendi külgpindadest tuleb katta 
üldhoiatusega „suitsetamine tapab – loobu kohe” ning lisateabega „tubakasuits sisaldab 
üle 70 teadaolevalt vähkitekitavat ainet” (artikkel 8). Lisaks peab igal tarbijapakendil 
olema vastavalt ettepaneku artiklile 14 kordumatu identifitseerimistunnus ning 
turvaelement. 

Kavandatava õigusakti kohaselt nähakse ette teatavad erandid näiteks seoses muu 
suitsetatava tubaka kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka märgistamisega 
(artikkel 10). Konkreetsed eeskirjad kehtestataks ka suitsuvabade tubakatoodete 
märgistamisele (artikkel 11). Need eeskirjad on võetud osaliselt üle praegu kehtivast 
direktiivist. Uuendus seisneb aga kohustuses trükkida tarbijapakendi kahele kõige 
suuremale pinnale terviseohu hoiatus. Praegu kehtivas direktiivis ei ole sellist kohustust 
ette nähtud.

Toote kirjelduse seisukohast on ettepanekus soovitatud normid (vt artikkel 12) kehtiva 
direktiivi artiklis 7 sätestatud normidest palju üksikasjalikumad ja terviklikumad –
kehtivas direktiivis piirdutakse sellega, et tubakatoote pakendil keelatakse kasutada 
„tekste, nimetusi, kaubamärke ja kujutisi või märke, mis jätavad mulje, et asjaomane 
tubakatoode on teistest toodetest vähem kahjulik”. Uute eeskirjade kohaselt ei tohiks 
tarbijapakenditel ega tubakatootel endal olev märgistus sisaldada ühtegi sellist elementi 
ega omadust, mis aitab reklaamida tubakatoodet valelike, eksitavate või petlike 
vahenditega, muudab selle sarnaseks toidukaubaga või osutab maitse-, lõhna- või muudele 
lisaainetele või nende puudumisele. Ettepanekus on selgesõnaliselt sätestatud, et alla 7,5 
millimeetrise läbimõõduga sigarette (nn peenikesed sigaretid) peetakse olemuslikult 
eksitavateks. 
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Ettepanekus määratletakse samuti tarbijapakendite välimus ja sisu (artikkel 13). Ette on 
nähtud, et sigarettide tarbijapakend peaks olema risttahukakujuline ja et igas pakendis 
peab olema vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakend peab 
olema taskusarnane, sellel peab olema kindlate mõõtmetega klapp ning see peab 
sisaldama vähemalt 40 grammi tubakat. Ettepanekus on esitatud ka nõuded 
sigaretipakkide tootmiseks ja nende sulgemiseks kasutatavatele materjalidele; kehtivas 
direktiivis sellekohased normid puuduvad. 

 Jälgitavus ja turvaelemendid (artikkel 14)
Kehtiva direktiivi artikli 5 lõikes 9 on ette nähtud, et „toote identifitseerimiseks ja 
jälgitavuse tagamiseks märgistatakse tarbijapakend asjakohasel viisil partiinumbri või 
vastava märkega, et võimaldada määrata kindlaks toote valmistamiskoht ja -aeg”. 
Komisjonile on antud õigus võtta vastu selle sätte kohaldamiseks vajalikud tehnilised 
standardid, kuid komisjon ei ole seda õigust veel kasutanud.

Ettepanekus on sätestatud, et liikmesriigid peavad tagama, et kõikide tubakatoodete 
tarbijapakendil on kordumatu identifitseerimistunnus, mis võimaldab kindlaks määrata 
nõutud teabe, nagu muu hulgas tootmiskuupäev ja -koht, tootmisasutus, tootmisvahetus 
või tootmise aeg (artikkel 14). Lisaks muudetakse ettepanekuga konkreetsel viisil 
tubakatoodete pakendamise järelevalve- ja kontrollisüsteemi Euroopa Liidus ning see 
kehtib kogu turustamisahelale peale jaemüügi. Ettepanekus on ette nähtud, et liikmesriigid 
peavad tagama, et tubakatoodete tootjad „sõlmivad andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega”. Komisjon otsustas sõltumatute kolmandate isikute kasuks selleks, 
et tagada süsteemi sõltumatus ja täielik läbipaistvus ning samuti selle juurdepääsetavus 
komisjoni ja liikmesriikide jaoks. Ettepanekus on samuti ette nähtud, et kõikidel 
turuleviidavatel tubakatoodete tarbijapakenditel on lisaks kordumatule 
identifitseerimistunnusele ka turvaelement, mis võimaldab kontrollida toote ehtsust. Neid 
nõudeid ei kohaldata muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide 
tubaka suhtes ning seda viie aasta kestel. 

 Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas (artikkel 15)
Ettepanekus säilitatakse Rootsi jaoks tehtud erand suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka turuleviimise keelustamise küsimuses, mis on kooskõlas Austria, Soome ja Rootsi 
ühinemisakti artikliga 151 (ettepaneku artikkel 15; kehtiva direktiivi artikkel 8). 

 Tubakatoodete piiriülene kaugmüük (artikkel 16)
Kehtivat õigusakti ei kohaldata piiriülese müügi korral. Ettepanek sisaldab täiesti uusi 
õigusnorme seoses piiriülese kaugmüügi teenust pakkuda kavatsevate tubakatoodete 
jaemüügiettevõtete teavitamiskohustusega. Asjaomastel ettevõtjatel on kohustus 
„registreerida ennast selle liikmesriigi pädevate asutuste juures, kus on nende 
asutamiskoht, ja selles liikmesriigis, kus asub tegelik või võimalik tarbija”. 
Jaemüügiettevõtja peab esitama nõutud andmed, nagu ettevõtja nimi või ärinimi, tegevuse 
alustamise kuupäev või teenuse osutamiseks kasutatav veebisait. Lisaks peab 
kaugmüügiga tegeleval jaemüügiettevõttel olema „vanusekontrolli mehhanism, millega 
kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu sooritav tarbija on sihtliikmesriigi 
õigusnormidega lubatud vanuses”.

 Uudsed tubakatooted (artikkel 17)
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Praegu kehtiv direktiiv ei sisalda uudsete tubakatoodete jaoks ühtegi eeskirja. Ettepaneku 
artikli 2 lõike 23 kohaselt peetakse uudseteks tubakatoodeteks pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist turule viidud muid tubakatooteid kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide 
tubakas, piibutubakas, vesipiibutubakas, sigarid, sigarillod, närimistubakas, nuusktubakas 
või suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas. Tegemist on uute nõuetega, mille 
eesmärk on luua tubakatoodete tootjate ja importijate jaoks kohustus anda liikmesriikide 
pädevatele asutustele elektroonilise deklaratsiooni vahendusel teada kõikidest uudsetest 
tubakatoodetest, mida neil on kavatsus asjaomases liikmesriigis turule viia, kusjuures 
nimetatud teave tuleb edastada kuus kuud enne kavandatavat turuleviimist. 
Deklaratsioonile tuleb lisada üksikasjalik asjaomase toote kirjeldus ning artikli 5 kohane 
teave koostisosade ning eralduvate ainete kohta. Lisaks peavad tootjad esitama pädevatele 
asutustele näiteks „kättesaadavad teaduslikud uuringud toote mürgisuse, sõltuvusttekitava 
toime ja atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse koostisosi ja eralduvaid aineid”. 
Kõnealuses artiklis on samuti sätestatud, et turuleviidavad uudsed tubakatooted peavad 
vastama käesolevas direktiivis kehtestatud nõuetele.

III jaotises käsitletakse eeskirju, mida kohaldatakse muudele toodetele kui tubakatooted, 
täpsemalt nikotiinisisaldusega toodetele (artikkel 18) ning taimsetele suitsetatavatele 
toodetele (artikkel 19). Praegu kehtivas direktiivis neid sätteid ei ole. 

Nikotiinisisaldusega tooteid reguleerivate eeskirjade puhul jagatakse kõnealused tooted 
ettepanekus nikotiinikontsentratsiooni alusel kahte rühma. Tooteid, mille 
nikotiinikontsentratsioon ületab ettepaneku artiklis 18 kindlaks määratud taseme, võib 
turule viia ainult juhul, kui selleks on antud luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta). Tooted, mille nikotiinisisaldus mahub 
kindlaks määratud piiridesse, peaksid kandma kõnealuse ettepaneku kohaselt terviseohu 
hoiatust „see toode sisaldab nikotiini ja võib kahjustada sinu tervist”, mille mõõtmeid ja 
välimust ettepanekus üksikasjalikult kirjeldatakse. 

Praegu kehtivas direktiivis ei hõlmata taimseid suitsetatavaid tooteid, ettepanekus on aga 
kehtestatud ka nende toodete märgistamise nõuded ning eelkõige kohustus kanda igale 
tarbijapakendile ja igale välispakendile terviseohu hoiatus „see toode võib kahjustada sinu 
tervist”. 

IV jaotises sisalduvad lõppsätted, millega reguleeritakse näiteks koostööd ja jõustamist 
(artikkel 20). Selles jaotises käsitletakse ka komiteemenetlusega seonduvaid küsimusi 
(artikkel 21) ning volituste delegeerimist komisjonile (artikkel 22). Eelkõige käsitletakse 
ettepanekus üsna üksikasjalikult delegeerimist, st komisjoni õigust võtta vastu 
delegeeritud õigusakte. Ettepaneku sellisel kujul vastuvõtmisega antakse nimelt 
komisjonile õigus teha rakendusaktiga kas liikmesriikide taotluse korral või omal 
algatusel kindlaks, kas tubakatootel on eristav maitse või lõhn (vastavalt ettepaneku artikli 
6 lõigetele 1 ja 2) või kas tegemist on tubakatootega, mis sisaldab lisaaineid sellistes 
kogustes, mis suurendavad tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote mürgisust või 
sõltuvusttekitavat toimet (vastavalt ettepaneku artikli 6 lõigetele 7 ja 8). Samuti võib 
komisjon muuta delegeeritud õigusaktiga näiteks ettepaneku I lisa, mis sisaldab 
teksthoiatuste loetelu (vt artikli 9 lõike 3 punkti a). Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 alusel on võimalik delegeerida komisjonile õigus võtta vastu muid kui 
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seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad 
seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Olemuslikke osi ei või aga delegeeritud 
õigusaktidega muuta. Kavandatav volituste delegeerimine ei näi seega olevat kooskõlas 
esmaste õigusaktidega. 

Ettepaneku artikli 24 lõike 2 alusel on liikmesriikidel lubatud säilitada või kehtestada 
rangemad siseriiklikud õigusnormid, kui see on rahvatervise kaitse seisukohalt 
põhjendatud. Sellistest siseriiklikest õigusnormidest tuleks komisjonile eelnevalt teatada.

Kavandatava direktiivi ülevõtmiseks peaksid liikmesriigid jõustama kõnealuse direktiivi 
täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 18 kuu jooksul alates direktiivi 
jõustumise kuupäevast. 

 Tšehhi Vabariigi valitsuse arvamus:

Euroopa asjade komisjon tegi põllumajandusministeeriumile ülesandeks arutada valitsuse 
tasandil ettepanekut võtta vastu direktiiv ning ministeerium esitas ettepaneku kohta 
negatiivse arvamuse. Eelkõige on ministeerium vastu nõudele keelata tubakast erineva 
maitse või lõhnaga tooted, sh mentooli maitse- või lõhnaainega sigaretid. Samuti ollakse 
vastu suitsetataval tubakal esitatavate teksthoiatuste mõõtude suurendamisele, 
põhjendades seda rahvusvaheliste konventsioonide ja põhiõiguste hartaga tagatud 
tööstusomandi õiguste kaitsega. Lisaks ollakse vastu pilthoiatuste kehtestamisele ning 
veel on ministeeriumi hinnangul problemaatiline Euroopa Komisjonile delegeeritavate 
volituste ulatus.

 Ettepaneku Euroopa Liidu institutsioonides arutamise ajakava:

Euroopa Parlamendis on ettepanekut käsitlevaks vastutavaks komisjoniks määratud 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Ettepanekut arutavad ka 
põhiseaduskomisjon, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjon. Ajakava, mille raames Euroopa Parlament ettepanekuga tegeleb, ei 
ole veel kindlaks määratud. 

 Järeldused:

Euroopa asjade komisjon 

1 . k i i d a b  h e a k s  Tšehhi Vabariigi valitsuse arvamuse seoses ettepanekuga võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubakatoodete tootmist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta;

2 . o n  v a s t u komisjonile delegeeritavate volituste ulatusele, mille alusel võib komisjon 
võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad;

3 . v õ t a b  vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist 
käsitlevale protokollile (nr 2) v a s t u  p õ h j e n d a t u d  a r v a m u s e  
subsidiaarsuse põhimõtte mittejärgimise kohta, kuna direktiivi eesmärke on võimalik 
saavutada ka iga liikmesriigi tasandil võetavate meetmetega. Tervisekaitse meetmete 
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vastuvõtmisel tuleks arvestada liikmesriikidevahelisi erinevusi, lisaks tuleks seda vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 7 sätetele teha nii kodanikulähedaselt 
kui võimalik, st liikmesriikide tasandil;

4 . t e e b  oma esimehele ü l e s a n d e k s  edastada käesolev resolutsioon vastavalt 
esindajatekoja kodukorrale esindajatekoja spiikri vahendusel valitsusele, senati esimehele, 
Euroopa Parlamendi presidendile, Euroopa Liidu nõukogu eesistujale ning Euroopa 
Komisjoni presidendile;

5. p a l u b ,  e t  v a l i t s u s  teavitaks Euroopa asjade komisjoni nõukogu organites 
asjaomase dokumendi üle toimuvate edasiste arutelude tulemustest;

6. e d a s t a b ettepaneku võtta vastu direktiiv arutamiseks tervishoiukomisjonile.

Alla kirjutanud: Jaroslav Lobkowicz Alla kirjutanud: Jan Bauer
komisjoni inspektor    raportöör ja komisjoni esimees
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Euroopa asjade komisjoni 24. jaanuaril 2013. aastal toimunud 
41. kohtumisel vastu võetud resolutsiooni nr 282 järeldused

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta (18068/12, COM(2012)788 final)

Euroopa asjade komisjon 

1 . k i i d a b  h e a k s Tšehhi Vabariigi valitsuse arvamuse seoses ettepanekuga võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubakatoodete tootmist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta;

2 . o n  v a s t u  komisjonile delegeeritavate volituste ulatusele, mille alusel võib komisjon 
võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad;

3 . v õ t a b vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist 
käsitlevale protokollile (nr 2) v a s t u  p õ h j e n d a t u d  a r v a m u s e
subsidiaarsuse põhimõtte mittejärgimise kohta, kuna direktiivi eesmärke on võimalik 
saavutada ka iga liikmesriigi tasandil võetavate meetmetega. Tervisekaitse meetmete 
vastuvõtmisel tuleks arvestada liikmesriikidevahelisi erinevusi, lisaks tuleks seda 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 7 sätetele teha nii 
kodanikulähedaselt kui võimalik, st liikmesriikide tasandil;

4 . t e e b oma esimehele ü l e s a n d e k s edastada käesolev resolutsioon vastavalt 
esindajatekoja kodukorrale esindajatekoja spiikri vahendusel valitsusele, senati esimehele, 
Euroopa Parlamendi presidendile, Euroopa Liidu nõukogu eesistujale ning Euroopa 
Komisjoni presidendile;

5. p a l u b ,  e t  v a l i t s u s teavitaks Euroopa asjade komisjoni nõukogu organites 
asjaomase dokumendi üle toimuvate edasiste arutelude tulemustest;

6. e d a s t a b  ettepaneku võtta vastu direktiiv arutamiseks tervishoiukomisjonile.


