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käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta
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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 Itaalia Senati põhjendatud arvamus ülalnimetatud 
ettepaneku kohta.
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Hügieeni- ja tervishoiukomisjon,

vaatas läbi ELi õigusakti (COM(2012)788 final), mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi ettepanekut tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki 
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta;

arvestades, et direktiivi ettepaneku peamine eesmärk on ajakohastada ja täiendada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/37/EÜ, võttes arvesse vahepeal 
toimunud teaduse arengut ning rahvusvahelisi ja turusuundumusi;

tuletab meelde, et Itaalia on tubakatarbimise vastases võitluses ja mittesuitsetajate kaitsmisel 
alati esirinnas olnud mitmest seadusest koosneva õigusliku raamistikuga, mis ulatub 11. 
novembri 1975. aasta seadusest nr 584, millega kehtestatakse suitsetamise keeld teatavates 
ruumides ja ühistranspordivahendites, hiljutiste säteteni, mis kehtestati 13. septembri 2012. 
aasta dekreetseaduse nr 158 artikliga 7 ja mida muudeti 8. novembri 2012. aasta seadusega nr 
189, millega kehtestati sigarettide müügi keeld alla 18-aastastele isikutele ning tõsteti 16 
eluaasta vanuselist alampiiri emade ja laste kaitsmist ja abistamist käsitleva konsolideeritud 
õigusakti artikli 25 kohaselt vastavalt 24. detsembri 1934. aasta kuninglikule dekreedile nr 
2316;

võttes arvesse, et Itaalia Vabariigi Senati hügieeni- ja tervishoiukomisjon on pannud oma 
seadusandliku tegevuse prioriteetide raames erilist rõhku asjaomase seaduseelnõu (senati akt 
nr 8) läbivaatamisele; seaduseelnõuga nähakse ette tervisekaitse sätted ja sätted tubakatoodete 
tarbimisest põhjustatud tervisekahjustuste ennetamiseks ning ehkki kõnealuse õigusakti 
menetlemine parlamendis ei ole veel lõppenud, on see saanud poliitiliste jõudude laialdase 
toetuse, kuna tuleb vajadusega tõkestada tubakatoodete tarbimist ning ennetada seeläbi tubaka 
tarbimisest põhjustatud tervisekahjustusi; 

juhib eelkõige tähelepanu asjaolule, et nimetatud seadusandliku algatuse olulisemad punktid 
on lisaks tubakatoodete ostmisel ja tarbimisel vanuselise alampiiri 16-lt 18-le eluaastale 
tõstmisele, mis on nüüdseks jõustunud nimetatud 2012. aasta dekreetseaduse nr 158 artikliga 
12, järgmised: suitsetamise keelustamine koolides (artikkel 5), fondi loomine tubakatoodete 
tarvitamisest põhjustatud tervisekahjustuste ennetamiseks ja vähendamiseks, mille eesmärk on 
korraldada teavitamis- ja ennetuskampaaniaid (artikkel 6), turuleviidud ja üldsuse poolt 
tarbitavate toodete omaduste, koguse ja kvaliteedi kontroll, kuna tubaka töötlemisel tekkivate 
kõrvalsaaduste – tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmine ja kontroll on
tarbijate tervise kaitsmise ülitähtis eeltingimus, ning tubakatoodete tootjate kohustus märkida 
kõnealustes toodetes sisalduvate ainete kogused sigaretipakendite sees olevale saatelehele ja 
muude tubakatoodete pakenditele (artikkel 7);

väljendab heameelt eesmärkide üle kõnealuses direktiivis, millega vaadatakse läbi direktiiv 
2001/37/EÜ ja mille eesmärk on tagada kõrgeim tervisekaitse tase, ning millega kavatsetakse 
ajakohastada juba ühtlustatud valdkonnad, et ületada liikmesriikides ilmnenud takistused 
asjaomaste riiklike õigusaktide kohandamisel uute rahvusvaheliste ja turusuundumuste ning 
teaduse arenguga, käsitleda toodetega seotud meetmeid, mida tubakatoodete direktiiv veel ei 
hõlma ja mille puhul on erinevad suundumused liikmesriikides viinud või võivad tõenäoliselt 
viia siseturu killustumiseni, ning tagada, et direktiivi sätete kohaldamisest ei hoitaks kõrvale 
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selliste toodete turuleviimisega, mis ei ole tubakatoodete direktiiviga kooskõlas;

märgib, et komisjon võttis direktiivi ettepaneku vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
114 alusel eesmärgiga tagada siseturu toimimine ja kodanike tervise kõrgetasemeline kaitse 
ning vähendada tubakatoodete tarbimist, eelkõige alaealiste seas; sellega seoses viitab 
Euroopa Komisjon selgesõnaliselt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevale raamkonventsioonile, mis on ta õigusloometegevuse aluseks 
ning õigustab kavandatud meetmete võtmist, kuna need tagavad rahvusvaheliste sätete ja 
kokkulepete parema kohaldamise Euroopa tasandil;   

arvestades, et selles osas võib Itaalia ennast õigustatult pidada üheks Euroopa Liidu kõige 
eesrindlikumaks riigiks, kuna üldjoontes tasakaalustatud seadused ja tubakatoodete müügi 
süsteemi range kontroll litsentside alusel on võimaldanud täiel määral saavutada 
rahvatervisega seonduvad eesmärgid ja tagada samas märkimisväärne maksutulu laekumine;  

tuletab meelde, et Itaalia on reageerinud äärmiselt kiiresti WHO konventsiooni sätetele, võttes 
vastu nn Sirchia seaduse (16. jaanuari 2003. aasta seadus nr 3) ja reguleerides tubakatoodete 
automaatidest müümist ning keelustades hiljuti tubakatoodete müümise alla 18-aastastele 
isikutele, hoolimata mistahes seadusandlikust või reguleerivast tegevusest riiklike õigusaktide 
ühtlustamiseks; lisaks väärib erilist tähelepanu asjaolu, et Itaalia on kehtestanud tubakatoode 
suhtes maksupoliitika, mis on andnud suurepäraseid tulemusi tubakatoodete tarvitamise 
tõkestamisel; ametlikust statistikast ilmneb, et ajavahemikul 2003–2012 vähenes suitsetajate 
hulk Itaalias 27,6 %-lt 20,8 %-le, nii häid tulemusi on ette näidata vaid vähestel Euroopa 
Liidu riikidel, kellest mõnel võivad olla isegi rangemad eeskirjad, ent siiski suurem 
suitsetajate osakaal; 

võtab teadmiseks 10. komisjoni 16. jaanuari 2013. aasta positiivsed märkused, milles tõsteti 
esile järgmist: „kutsub vastutavat komisjoni üles hindama põhjalikult, kas direktiivi ettepanek 
vastab täiel määral subsidiaarsuse põhimõttele; märgib, et direktiivi ettepanekus osutatud 
meetmed, millega nähakse ette tubakatoodete standardiseerimine, kahjustavad tööstuslikke 
kaubamärke ning sellest tuleneva toodete halvema jälgitavuse tõttu on oht, et need takistavad 
tõhusat võitlemist salakaubaveo ja võltsimise vastu”; 

arvestades siiski, et sellisel juhul näib olevat põhjendatud kahtlusi, et direktiivi ettepaneku 
sisu ei vasta täielikult liidu aluslepingus ja selle rakendusprotokollis sätestatud subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõttele;

on seisukohal, et vastavalt ELi toimimise lepingu protokollile nr 2 subsidiaarsuse ja
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta ei ole direktiivi ettepaneku sisu vastavuses 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega ja seda järgmistel põhjustel:

1) Kõigepealt tuleb osutada probleemile, mis puudutab asjaomase direktiivi 
läbivaatamise ettepaneku subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse hindamist. Seda põhimõtet 
kohaldatakse niivõrd, kuivõrd Euroopa Komisjon on valinud direktiivi ettepaneku õiguslikuks 
aluseks ELi toimimise lepingu artikli 114 liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, et 
tagada siseturu toimimine ja kõrge tervisekaitse tase (mis on liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
jagatud pädevus). 

Direktiivi ettepaneku eesmärgiks ei tundu aga olevat liikmesriikide õigusaktide 
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ühtlustamine/lähendamine tubakatoodete puhul. Ettepaneku artiklis 24 kinnitatakse nimelt, et 
liikmesriigid võivad selles valdkonnas kehtestada erinevaid ja rangemad õigusnorme. 
Direktiivi ettepanekus ergutatakse liikmesriike iseseisvalt tegutsema sellistes valdkondades, 
nagu muude koostisosade kui nikotiini, tõrva ja süsinikmonooksiidi sisalduse mõõtmine, 
täiendavad koostisosade mõõtmise testid, spetsiaalseid lisaaineid sisaldavate toodete 
keelustamise nõuded, uutele toodetele loa andmise süsteemi kasutuselevõtmine ja rangemate 
pakendamiseeskirjade kehtestamine (nt ühtlustatud pakend). Selliste ettepanekutega pannakse 
alus liikmesriikide vahel märkimisväärsete erinevuste tekkele ja sellest tulenevale kaupade 
vaba liikumise piirangule. Seetõttu ei tundu olevat põhjendatud viidata direktiivi ettepanekus 
õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artiklile 114. 

2) Samuti esineb teatavaid ebakõlasid liikmesriikidele direktiivi ettepaneku rakendamisel 
jäetud otsustamisvabaduse nõuetekohase taseme osas. Artikliga 22 komisjonile antud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte tundub olevat liiga laialt määratletud nii sisu osas, kuna 
hõlmab vähemalt 16 valdkonda, mis puudutavad tubakatoodete tootmist, pakendamist ja 
müüki, kui ka kestuse osas, kuna seeläbi piiratakse oluliselt riikide parlamentide 
seadusandlikke volitusi.

ELi toimimise lepingu artikliga 290 antakse seadusandjale võimalus delegeerida komisjonile 
„õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad, mis täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi”.

Näiteks artikli 3 lõikes 2 volitatakse komisjoni vastu võtma delegeeritud õigusakte, et 
kohandada lõikes 1 sätestatud maksimaalseid sisaldusi, st liikmesriikides turuleviidavate või 
toodetavate sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust, ent just need aspektid 
näivad olevat seadusandliku akti olulised punktid, kuna viidatakse direktiivi ettepaneku sisuks 
olevate toodete koostisele.

3) Subsidiaarsuse põhimõtet rikutakse eelkõige järgmistes aspektides:

a) uudsed tubakatooted: Euroopa Komisjon näeb ette ranged piirangud vähem ohtlike 
toodete turuleviimisel ning pakub praktiliselt negatiivseid stiimuleid teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni investeerimiseks, kuna komisjon ei näe mitte ainult ette 
uudsete tubakatoodete ad hoc õiguslikku raamistikku, vaid muudab eeskirjad veelgi 
pärssivamaks (nt takistades tarbijatel saada teavet selliste toodete tarbimisega kaasnevate 
väiksemate riskide kohta, ka teaduslikult tõestatud väidete puhul). Seda hoolimata tõsiasjast, 
et praegu kehtiva tubakatoodete direktiivi põhjenduses 8 on osutatud sellise reguleerimise 
vajadusele: „Tuleb muuta reguleerivat raamistikku, et hinnata tõenditel põhinevaid nõudeid 
tubakatoodete suhtes, mis on kavandatud „vähem ohtlikena” või mille puhul tootjad väidavad, 
et tubakatooted on vähem kahjulikud.”

Nn vähem ohtlike või uudsete toodete de facto keelustamisega takistab Euroopa Liit 
liikmesriike suitsetamisega kaasneva riski vähendamisel põhineva tervishoiupoliitika 
kujundamisel.

b) tervete tootekategooriate tavakaubaks muutmine ja keelustamine: pakendi 
standardiseerimist ja praegu seadusega lubatud tervete tootekategooriate (nt peenikesed ja 
mentooliga sigaretid ning 10 sigaretiga pakendid, mille puhul tuleks samuti toode 
standardiseerida) müügi keelustamist käsitlevad meetmed, mida Euroopa Komisjon õigustab 
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sooviga vähendada tubakatoodete atraktiivsust ja vältida asjaolu, et teatavat tüüpi pakend või 
toode võiks tarbijale sisendada, et toode on vähem kahjulik.

Selliste seadusega lubatud toodete põhjendamatu keelustamine tundub olevat vastuolus 
ettepanekus osutatud esimese eesmärgiga soodustada siseturu arengut, samuti kaasneks 
sellega toodete tavakaubaks muutumine ja sellest tulenev väärtuse langus, ergutades esiteks 
tarbijaid valima odavamaid tooteid, teiseks lähtuks konkurents üksnes hinnakriteeriumist, mis 
langetaks tubakatoodete keskmist hinda, ning kolmandaks soodustaks tugevalt ebaseadusliku 
turu levikut (salakaubavedu ja võltsimine), kuna standardpakendeid on lihtsam järele teha. 
See avaldaks märkimisväärset negatiivset mõju seaduslikule turustusskeemile, maksutulu 
laekumisele ja tubakatööstusele. Lisaks läheksid uue direktiivi ettepanekuga saavutatud 
tulemused vastuollu direktiivi teise olulise eesmärgiga tagada rahvatervise kaitse.

Tuleb märkida, et ajalooliselt on Euroopa Liit püüdnud kehtestada tootemärgistuse 
valdkonnas ühtlustatud eeskirju, samas kui toote ja välispakendi välimust on alati reguleeritud 
riikide parlamentide tasandil. Uue direktiivi ettepanekuga püüab Euroopa Liit esmakordselt 
saada praktiliselt täieliku kontrolli toote ja pakendi välimuse, vormi ja kujunduse üle, samas 
puuduvad teaduslikult tõendatud vettpidavad andmed, mis kinnitaksid selliste meetmete 
tõhusust tervishoiu seisukohalt. 

Samuti tuleb pöörata suuremat tähelepanu laialdaselt reklaamitavate e-sigarettide turustusele, 
kuna Itaalia tervishoiuameti Istituto Superiore di Sanità hiljutise arvamuse kohaselt on e-
sigaretid tervishoiu seisukohalt murettekitavad, kuna nendega võib kaasneda oht, et hakatakse 
tarbima tavapäraseid tubakatooteid ja tekib nikotiinisõltuvus. See on eriti noorte puhul suur 
oht, kui arvestada, kui lihtne on just noortel tarbijatel selliseid tooteid internetist osta. 
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ARVAMUS, MILLE ON ESITANUD 10. ALALINE KOMISJON

(TÖÖSTUS, KAUBANDUS, TURISM)

(Arvamuse koostaja CURSI)

16. jaanuar 2013

Tööstus-, kaubandus- ja turismikomisjon,

olles vaadanud läbi õigusakti (COM(2012)788 final) väljendab heameelt tema 
pädevusvaldkonda kuuluvate õigusakti osade üle, ent soovib esile tõsta järgmisi aspekte:

kutsub vastutavat komisjoni üles hindama põhjalikult, kas direktiivi ettepanek vastab täiel 
määral subsidiaarsuse põhimõttele;

märgib, et direktiivi ettepanekus osutatud meetmed, millega nähakse ette tubakatoodete 
standardiseerimine, kahjustavad tööstuslikke kaubamärke ning sellest tuleneva toodete 
halvema jälgitavuse tõttu on oht, et see takistab tõhusat võitlemist salakaubaveo ja võltsimise 
vastu. 
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ARVAMUS, MILLE ON ESITANUD 14. ALALINE KOMISJON

(EUROOPA LIIDU POLIITIKA)

(Arvamuse koostaja BOLDI)

30. jaanuar 2013

Euroopa Liidu poliitika komisjon,

olles vaadanud läbi õigusakti (COM(2012)788 final) ja arvestades, et õigusakti eesmärgid on 
järgmised:

vaadata läbi direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta. Selline läbivaatamine on 
sätestatud nimetatud direktiivis endas (artikkel 11), aga see on ka nõukogu (30. novembri 
2009. aasta soovitus) ja Euroopa Parlamendi (15. septembri 2011. aasta ja 24. oktoobri 2007. 
aasta resolutsioon) soov;

kohandada nimetatud direktiiv turusuundumustega (uute toodete, nt e-sigarettide turuletulek) 
ja rahvusvaheliste suundumustega (2003. aasta mais vastuvõetud Maailma 
Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlev raamkonventsioon, mille 
osalised on nii Euroopa Liit kui ka kõik liikmesriigid) ning teaduse arenguga ja

võttes arvesse järgmist:

Euroopa Kohtu 10. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-491/01, millega kinnitati 
direktiivi 2001/37/EÜ kehtivust õigusliku alusena subsidiaarsuse ja proportsionaalse 
põhimõtte osas;

2003. aasta mais vastuvõetud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise 
piiramist käsitlev raamkonventsioon;

Euroopa Komisjoni poolt 24. septembrist kuni 17. detsembrini 2010 läbiviidud avaliku 
konsultatsiooni tulemused ning 2012. aasta mais läbiviidud Eurobaromeetri uuringu 
tulemused;

kiidab täiel määral heaks järgmised eesmärgid:

– tõkestada suitsetamise alustamist noorte puhul; 

– tagada, et võimalik tubakatarbimine lähtuks teadlikust otsusest;

nõustub täielikult väitega, et „tubakatooted ei ole tavapärased kaubad ja võttes arvesse tubaka 
väga kahjulikku mõju, tuleks tervise kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et vähendada 
suitsetamise levikut eelkõige noorte hulgas” (põhjendus 7);

esitab tema pädevusvaldkonda kuuluvate küsimuste ja eelkõige komisjonile antud õiguse osas 
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võtta vastu delegeeritud õigusakte (artikkel 22) ELi toimimise lepingu protokolli nr 2 
(subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel negatiivse 
arvamuse. 

Direktiivi ettepaneku artikkel 22 hõlmab volituste delegeerimist õigusakti olemuslike 
aspektide puhul, mida tuleks selgesõnaliselt reguleerida ELi toimimise lepingu artikliga 290. 
See kehtib artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 6 lõigetes 3 ja 9 ning artikli 18 lõigetes 2 ja 5 
sätestatud volituste delegeerimise puhul. Esimesel kahel juhul võib õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte tingida selle, et teatavaid tooteid ei või Euroopa Liidus enam turustada, 
ning kolmandal juhul saab sellega muuta toodete turustamiskõlblikkust vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele. Mõlemal juhul muudaks see direktiivi reguleerimisala ja direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid.  

Tuleb märkida, et õiguslikuks aluseks valiti õigustatult ELi toimimise lepingu artikkel 114. 
Üksnes ja eranditult liidu pädevuses on ELi seadusandjal võimalik komisjonile delegeerida 
õigus võtta vastu teatavaid üldkohaldatavaid muid kui seadusandlikke akte ELi toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud juhtudel ja viisil (artiklis märgitakse selgesõnaliselt, et 
„valdkonna olemuslikud aspektid sätestatakse seadusandliku aktiga ning õigust neid sätestada 
ei või delegeerida”). 

Volituste delegeerimine ülalmainitud olemuslike aspektide osas tähendab seda, et liidule 
artikliga 114 antud pädevuse raames delegeeritakse komisjonile ebaproportsionaalsed ja 
põhjendamatud volitused, mis võivad:

– olla liikmesriikide sõltumatu reguleerimispädevuse puhul liialt liidu kasuks kallutatud 
ning kahjustada Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 kohaselt liikmesriikide pädevust; 

– kahjustada riikide parlamentide õigusi, võttes neilt määramata ajaks võimaluse 
avaldada kõikide delegeerimise raames vastuvõetud õigusaktide puhul arvamust 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele vastavuse kohta.

Teisisõnu, olles välja selgitanud liidu pädevuse tubaka ja sellega seotud toodete valdkonnas, 
ei tundu olevat õigustatud komisjoni iseseisev tegutsemine, mis ei lähtu vajaduse ja 
lisandväärtuse kriteeriumidest, ühtlasi kahjustab see liikmesriikide pädevust. Täiendavaid 
seadusandlikke meetmeid artikli 3 lõigete 2 ja 3, artikli 6 lõigete 3 ja 9 ning artikli 18 lõigete 
2 ja 5 valdkonnas võivad hõlpsasti võtta kaasseadusandjad.

Euroopa Liidu poliitika komisjonil on volituste delegeerimise süsteemi osas samuti tugevad 
reservatsioonid volituste määramata ajaks delegeerimise ja Euroopa Komisjoni võimaluse 
suhtes tühistada iseseisvalt mõned vabastused täpsemalt määratlemata üldistel asjaoludel 
(„kui olukord on oluliselt muutunud, mida kinnitab komisjoni aruanne”). See puudutab artikli 
6 lõiget 10, artikli 10 lõiget 5 ja artikli 13 lõiget 4.

Lõpetuseks tuleks õigusakti sisu puhul hoolikalt hinnata, kas oleks võimalik teostada järgmist: 

– kasutada nn vähem ohtlikke ja uudseid tooteid (artiklid 17–19)

– lubada turustada peenemaid või väiksemat arvu sigarette sisaldavaid pakendeid.
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Nimetatud toodetel võib olla oluline mõju suitsetamise järkjärgulise tõkestamise või 
suitsetamisharjumusest loobumise poliitika elluviimisel. Teisisõnu ei vähenda tubakatoodete 
pakkumise piiramine või standardiseerimine iseenesest tubakatoodete tarbimist. Selle asemel 
võib see suurendada hoopis salakaubavedu ja panna keerulisse olukorda suitsetajad, kes on 
astunud samme suitsetamisest loobumiseks.


