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TEATIS LIIKMETELE
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Teema: Kreeka parlamendi 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 Kreeka parlamendi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Kreeka parlamendi Euroopa asjade alaline erikomisjon, sotsiaalküsimuste alaline 
komisjon ning tootmise ja kaubanduse alaline komisjon

tulid kolmapäeval, 20. veebruaril 2013 kokku ühisistungile, mille eesistujaks oli parlamendi 
aseesimees Ioannis Tragakis, et arutada ettepanekut 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).

 Ülalnimetatud komisjonide liikmed, võttes arvesse:

– praegust ettepanekut võtta vastu direktiiv,

– tervishoiuministeeriumi ning maaelu arengu ja toiduainete ministeeriumi esitatud 
kokkuvõtteid,

– tervishoiuministri Andreas Lykourentzose suulist ettekannet,

– rahvatervise peasekretariaadi esindaja Christina Papanikolaou suulist ettekannet,

– maaelu arengu ja rahvusvaheliste suhete peasekretariaadi esindaja Dimitris Melase suulist 
ettekannet,

jõudsid ühehäälselt alljärgnevale seisukohale.

Õiguslik alus

Läbivaatamisel oleva esildatud direktiivi 2001/37/EÜ üldine eesmärk on parandada siseturu 
toimimist ning põhieesmärgid on eelkõige järgmised: a) ajakohastada juba ühtlustatud 
valdkondi; b) käsitleda erinevaid tooteid puudutavaid meetmeid, mida tubakatoodete direktiiv 
veel ei hõlma; c) tagada, et direktiivi sätete kohaldamisest ei hoitaks kõrvale selliste toodete 
turuleviimisega, mis ei ole tubakatoodete direktiiviga kooskõlas. Seega oli õige valida 
õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114. Tervise kaitsele viidatakse 
artikli 114 lõikele 3 tuginedes üksnes põgusalt ja mitte selle peamise eesmärgina, mille 
kohaselt peab komisjon artikli 114 lõike 1 kohase ettepaneku tegemisel võtma eesmärgiks 
tervise kaitse kõrge taseme tagamise. 

Seisukohad – märkused
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Seisukohad esildatud direktiivi sätete sisu kohta on alljärgnevad.

 Teatud toodete keelustamine (artikkel 12)
Ettepanekus võtta vastu direktiiv nähakse ette eksitavaks peetavate teatud tubakatoodete, 
näiteks alla 7,5-millimeetrise läbimõõduga sigarettide või mentoolimaitseliste sigarettide 
keelustamise. Paraku ei näita asjakohased aruanded, et sellised sätted aitaksid saavutada 
direktiivi eesmärke. Vastupidi – need sätted kujutavad endast sekkumist siseturgu ja 
tubakatööstuse vabasse konkurentsi, sest on selge, et sel juhul valiksid nende toodete 
suitsetajad oma suitsetamisharjumuse rahuldamiseks suurte tubakatööstuste toodetavad 
laialt levinud suure läbimõõduga tubakatooted või hakkaksid tarbima salakaubana 
veetavaid tooteid, mille tootmisel ei järgita Euroopa tubakatootjatele kehtestatud 
kvaliteedikontrolli protseduure, mistõttu oleks see suitsetajate tervisele tõenäoliselt veelgi 
kahjulikum. Ebaseadusliku kaubanduse tugevdamise üheks lisatagajärjeks oleks 
riigitulude vähenemine. 
Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et üldsusega konsulteerimise etapis ei sisaldunud 
algselt see säte läbivaatamisel oleva direktiivi kohta tehtud ettepanekutes, ning see on 
vastuolus Euroopa Komisjoni aruka reguleerimise menetluse nõuetega. Praktilisel tasandil 
jättis see sidusrühmad (partnerid) võimaluseta väljendada oma seisukohti selles 
küsimuses.
 Pakenditele kantavad teksthoiatused – kombineeritult esitatavad ühendhoiatused – ette 
nähtud miinimummõõtmed – fotode kasutamine (artiklid 8 ja 9)

Ettepanekus võtta vastu direktiiv välja toodud nõuded protsentuaalsele pinnale, mille 
peavad katma hoiatusmärgised, ja hoiatuste minimaalsed mõõtmed tooksid kaasa 
pakendite täieliku standardiseerimise ning kõrvaldaksid seega konkreetsed pakenditüübid, 
mis omakorda ei toeta mingil viisil kavandatud direktiivi eesmärke. Ühesugused pakendi 
mõõtmed kombinatsioonis fotodega, mis katavad 75% pakendi pinnast, moonutaksid 
konkurentsi veelgi ning propageeriksid rahvusvaheliste ettevõtete kaubamärke. Pakendite 
mitmekesisuse ja erinevuste välistamine ning kaubamärkide märgatavuse vähendamine 
piiraks hinnakonkurentsi, langetaks tubaka kvaliteeti ja ohustaks sellest tulenevalt 
rahvatervist. (Eurobaromeetri uuringu kohaselt mõjutavad konkreetse toote valikut 
järgmised tegurid: a) tubaka maitse, b) konkreetne tootemark, c) hind, d) nikotiini-, tõrva-
ja süsinikmonooksiidisisaldus, e) pakend.)
Oluline on rõhutada ka seda, et hoiatusmärgiste miinimummõõtmete küsimust üldsusega 
konsulteerides ei tõstatatud.
 Jälgitavust ja turvaelemente puudutavad sätted
Direktiivi ettepaneku artiklis 14 kirjeldatud sätted ületavad vastavad nõuded, mis on 
määratletud tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise protokollis, mille Maailma 
Terviseorganisatsioon koostas Euroopa Liidu otsustava osalusega 2012. aasta novembris.
 Uudsetest tubakatoodetest teatamine (artikkel 17)
Ettepanekus võtta vastu direktiiv lubatakse küll nõuetele vastavate uudsete tubakatoodete 
liikumist, teisalt aga keelab asjakohaste teabeelementide avaldamise isegi siis, kui tooted 
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on tõendatult tarbijate tervisele vähem kahjulikud. Nimetatud piirang on vastuolus 
ettepaneku lisaeesmärgiga, mis puudutab tervise kaitse kõrge taseme tagamist, sest see 
pärsib tervisele vähem kahjulike toodete väljatöötamist ja tootearendust.

Proportsionaalsuse põhimõte

Proportsionaalsuse põhimõtte järgimisega seotud väljendatavad kahtlused puudutavad seda, 
kas analoogsete tulemuste saavutamine oleks võimalik vähem piiravate meetmega. Mis 
puudutab näiteks sätet keelustada mentoolimaitselised või alla 7,5-millimeetrise läbimõõduga 
sigaretid, siis ei ole dokumenteeritud, kas eksitavaks peetavate toodetega seotud kahtlusi ei 
saaks kõrvaldada pakendile hoiatusmärgistega sarnase teabe lisamisega. 

 Subsidiaarsuse põhimõte

Mis puudutab subsidiaarsuse põhimõtet, siis on kasulik uurida järgmist: a) kas Euroopa Liidu 
27-s liikmesriigis on kehtestatud oluliselt erinev riiklik tubakapoliitika, mis vajab 
ühtlustamist, ning b) kas läbivaadatud ettepanekus kavandatud meetmed edendavad taotletava 
eesmärgi saavutamist, milleks on siseturu toimimise parandamine.

Nii direktiivi ettepaneku seletuskirjas kui ka mõjuhinnangu aruandes esitatud punktidest ei 
ilmne, kas erinevused riiklikus poliitikas on sedavõrd olulised, et võiks põhjendatult väita, et 
need ohustavad siseturu toimimist ja õigustaksid sellest tulenevalt liidu seadusandja 
sekkumist. Ei seletuskirjast ega Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu aruandest ei selgu, kas 
näiteks juhul, kui teatud tubakatooted oleksid keelatud teatud riikides ja lubatud teistes või kui 
tubakatoodete pakendid erineksid riikide lõikes märkimisväärselt, saaks seda piirangute 
kehtestamiseta õigustatult pidada siseturu toimimist ohustavaks.

Seletuskirjas on toodud esile, et üldsusega konsulteerimise kvantitatiivseid andmeid mõjutasid 
kodanike mobiliseerimisele suunatud kampaaniad ning näitajate kohaselt on kodanikud 
tubakatoodete direktiivi kavandatud reformidele vastu. See erineb 2012. aasta mais läbi viidud 
Eurobaromeetri uuringu tulemustest, mille kohaselt toetab suur hulk Euroopa Liidu kodanikke 
tubakatoodete tarbimist piiravate meetmete kehtestamist. Samas uuringus leiti ka, et näiteks 
küsimusele, kas sigaretipakkidel olevad hoiatused on mõjutanud tarbijate hoiakuid 
suitsetamise suhtes, vastas 65% Euroopa kodanikest eitavalt, ning küsimusele, kas need 
hoiatused panevad noori suitsetamisest hoiduma, vastas 70% vastanutest taas eitavalt. Need 
andmed näitavad, et kuigi kodanikud usuvad, et suitsetamisega võitlemisel on meetmete 
rakendamine hädavajalik, ei aita meetmed, mida komisjon eelistab läbivaadatud ettepanekus, 
saavutada eesmärke, mille keskmes on tervise kaitse kõrge taseme tagamine. 
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Mis puudutab esildatud direktiivi põhieesmärki, milleks on turu toimimise parandamine, siis 
mitmed õigusakti ettepaneku sätetest, mida on üksikasjalikult kirjeldatud ülal, ei loo turgudel 
võrdseid konkurentsitingimusi ning pigem moonutavad konkurentsi ja lõhestavad ühisturgu. 

Lisaks annab artikli 24 lõige 2 riiklikule seadusandjale õiguse esildatud direktiivis ette 
nähtutest rangemate õigusnormide kehtestamiseks, mistõttu on tegu sättega, mis on selgelt 
vastuolus peamise eesmärgiga, milleks on riikide poliitika ühtlustamine. 

Viimasena – ettepanek sisaldab suurt hulka (16) delegeeritud õigusakte Euroopa Komisjonile, 
millest mõned puudutavad õigusakti ettepaneku olulisi punkte, näiteks maksimaalse nikotiini-, 
tõrva- ja süsinikmonooksiidisisalduse määramist. Blankovolituste andmine ja tingimusteta 
delegeerimine õigusakti oluliste sätete osas on aga vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290.

Seega ei vasta ettepanek võtta vastu direktiiv oma praegusel kujul subsidiaarsuse põhimõttele, 
ei seletuskiri ega mõjuhinnangu aruanne näita, et kavandatud eesmärgid oleksid Euroopa 
Liidu tasandil efektiivsemalt saavutatavad. 


