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TEATIS LIIKMETELE
(25/2013)

Teema: Rootsi 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.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi parlamendi (Riksdag) põhjendatud arvamus 
ülanimetatud ettepaneku kohta.
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Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus

Rootsi Riksdag vaatas subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse seisukohast läbi komisjoni 
ettepaneku tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012) 788 final), mille 
kohta on esitatud arvamus sotsiaalkomisjoni raportis 2012/13:SoUJ7.

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka levitamise ja müügi keeld Euroopa ühisturul 
teistes liikmesriikides peale Rootsi on Euroopa Komisjoni läbivaadatud direktiivi eelnõus 
alles (artikkel 15).

Tubakatoodete direktiiv peab hõlmama Euroopa ühisturul vabalt müüdavaid tubakatoodete 
sorte. Sellest tulenevalt on Riksdag seisukohal, et suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka 
reguleerimine peab jääma riiklikku pädevusse ning et direktiiv ei tohiks hõlmata suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubakat.

Riksdag on seega seisukohal, et Euroopa Komisjoni eelnõu oma praegusel kujul ei ole 
asjaomastes osades kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Mis puudutab eelnõu ülejäänud osi, siis Riksdag on arvamusel, et ettepanek ei ole vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega.
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Sotsiaalkomisjoni arvamus 2012/13:Soll17

Hinnang Euroopa Komisjoni tubakatoodete direktiivi muutmise eelnõu subsidiaarsuse 
põhimõttele vastavuse kohta

Ülevaade

Sotsiaalkomisjon annab selles arvamuses hinnangu Euroopa Komisjoni ettepanekule võtta 
vastu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012) 788 final). 
Ettepaneku raames vaadatakse läbi ELi praegu kehtiv tubakatoodete direktiiv (2001/37/EÜ).

Komisjoni arvates peab tubakatoodete direktiiv hõlmama Euroopa ühisturul vabalt müüdavaid 
tubakatoodete sorte. Komisjon nendib aga, et suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka 
levitamise ja müügi keeld teistes liikmesriikides peale Rootsi on Euroopa Komisjoni direktiivi 
eelnõus alles. Sellest tulenevalt on komisjon seisukohal, et suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka reguleerimist tuleb käsitleda riigi pädevusena ning et direktiiv ei tohiks seega 
hõlmata suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat.

Komisjon on seisukohal, et Euroopa Komisjoni eelnõu oma praegusel kujul on teatud osades 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Seepärast teeb komisjon Riksdagile ettepaneku esitada 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale kooskõlas 
Riksdagi kodukorra 10. peatüki §-ga 6 põhjendatud arvamus.

Muud Euroopa Komisjoni ettepaneku osad ei ole komisjoni arvates vastuolus subsidiaarsuse 
põhimõttega. Komisjon teeb ettepaneku, et lõplik otsus võetaks vastu teisel lugemisel.

Komisjoni ettepanek Riksdagi otsuse kohta

Hinnang Euroopa Komisjoni tubakatoodete direktiivi muutmise eelnõu subsidiaarsuse 
põhimõttele vastavuse kohta

Riksdag otsustab esitada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning 
nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse lisas 2 toodud sõnastuses.

Komisjon teeb ettepaneku, et lõplik otsus võetaks vastu teisel lugemisel.

Stockholm, 19. veebruar 2013

Sotsiaalkomisjoni nimel

Anders W. Jonsson

Otsuse vastuvõtmisel osalesid järgmised parlamendiliikmed: 
Anders W. Jonsson (Keskpartei), Lena Hallengren (Rootsi Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei), Saila Quicklund 
(Mõõdukas Koalitsioonipartei), Margareta B. Kjellin (Mõõdukas Koalitsioonipartei), Christer Engelhardt (Rootsi 
Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei), Ann Arieklo (Rootsi Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei), Isabella Jernbeck 
(Mõõdukas Koalitsioonipartei), Lennart Axelsson (Rootsi Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei), Maria Lundqvist-
Brömster (Liberaalne Rahvapartei), Catharina Bråkenhielm (Rootsi Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei), Gunnar 
Sandberg (Rootsi Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei), Agneta Luttropp (Roheline Partei), Anders Andersson 
(Kristlikud Demokraadid), Per Ramhorn (Rootsi Demokraatlik Partei), Eva Olofsson (Vasakpartei), Metin 
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Ataseven (Mõõdukas Koalitsioonipartei) ja Solveig Zander (Keskparei).

Üksikasjad

Reguleerimisese ja menetluse ettevalmistamine

Riksdagile on antud võimalus esitada Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu 
direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012) 788 final) põhjendatud arvamus.

Täiskogu edastas Euroopa Komisjoni ettepaneku sotsiaalkomisjonile 7. jaanuaril 2013. 
Põhjendatud arvamuse esitamise tähtaeg on 4. märts 2013.

Valitsus esitas 24. jaanuaril 2013 seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga (COM(2012) 788) 
Riksdagile seletuskirja (2012/13:FPM51).

12. veebruaril 2013 teavitas riigisekretär Ragnwi Marcelind komisjoni valitsuse seisukohast 
tubakatoodete direktiivi ja edasiste sammude kohta.

Ettepaneku sisu

Taust

ELis praegu kehtiv tubakatoodete direktiiv (2001/37/EÜ) võeti vastu 2001. aastal eesmärgiga 
vähendada tubaka tarbimist.

19. detsembril 2012 esitas Euroopa Komisjon tubakatoodete direktiivi muutmise eelnõu. 
Direktiivi läbivaatamise üldine eesmärk on tõhustada ELi siseturu toimimist. Töö lähtekohaks 
on Euroopa Komisjoni sõnul rahvatervise kaitse kõrge taseme saavutamine. Eelnõus 
keskendutakse sellele, et vähendada noorte seas tubakatoodete tarbima hakkamist ja 
tugevdada tarbijakaitset. Näiteks peavad inimesed saama õiget teavet selle kohta, millised 
võivad olla tubaka tarbimise tagajärjed tervisele.

Teatud valdkondades (nt lubatud tõrvasisaldus tubakatoodetes) uusi eeskirju ei kavandata. 
Mõningates valdkondades seevastu kavandatakse olulisi muudatusi praegu kehtivates sätetes 
– nt tubakatoodete lubatud maitselisandid. Selleks on esitatud ettepanek, et direktiiv hõlmaks 
ka valdkondi, mida praegu kehtiv direktiiv ei hõlma, näiteks taimsed suitsetatavad tooted.

Direktiivi 2001/37/EÜ läbivaatamisel keskendutakse viiele valdkonnale: 1) suitsuvabad 
tubakatooted ja reguleerimisala laiendamine rohkematele toodetele (s.t nikotiinisisaldusega 
toodetele ja taimsetele suitsetatavatele toodetele), 2) pakendamine ja märgistamine, 3) 
koostisosad ja lisaained, 4) piiriülene kaugmüük ning 5) jälgitavus ja turvaelemendid.

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka turustamine (artikkel 15)

Eelnõu artiklis 15 on sätestatud, et liikmesriigid keelavad suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka turule toomise, ilma et see mõjutaks ühinemisakti artikli 151 kohaldamist Austriale, 
Soomele ja Rootsile. Selle akti alusel on Rootsile keelu suhtes tehtud erand.
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Komisjon lisab, et praeguse keelu tühistamist ei peeta põhjendatuks. Keeld kehtestati juba 
1992. aastal ja see oli siseturu seisukohast põhjendatud, sest kolm liikmesriiki oli juba 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keelanud või selle keelamisest teatanud toote 
kahjuliku ja sõltuvust tekitava mõju tõttu. Sel ajal oli alanud ka suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka turustamine teatavate liikmesriikide turgudel noori köitval viisil. 
Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka kahjulikku mõju on kinnitanud komisjoni 
tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee ja muud uuringud. Pidades silmas 
pidevat tootearendust suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka sektoris, eelkõige Rootsi 
turul, kus seda müüakse erilise maitse- ja lõhnalisandiga ja atraktiivselt pakendatuna, on 
tekkinud (ka muude tubakatoodete puhul) oht, et lisandub uusi kasutajaid, sealhulgas ka noori.

Euroopa Liidu Kohus pidas 2004. aastal praegust keeldu proportsionaalseks, võttes aluseks 
kahjulikud mõjud, ebakindluse küsimuses, kas suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas 
on sigarettide aseaine, nikotiini sõltuvust tekitavad ja mürgised omadused, suukaudseks 
kasutamiseks mõeldud tubaka ohu noortele ja toote uudsuse [kohtuasi C-434/02, Arnold 
André GmbH & Co. KG vs. Landrat des Kreises Herford, kohtulahendite kogumik 2004, lk I-
11825.]. Komisjoni sõnul kehtib see põhjendus ka praegu.

Valitsuse esialgne seisukoht

Valitsuse seletuskirjast 2012/13:FPM51 selgub, et valitsus kiidab heaks Euroopa Komisjoni 
lubaduse täitmise esitada 2012. aasta jooksul tubakatoodete direktiivi muutmise eelnõu. 
Valitsus on seisukohal, et direktiivi läbivaatamine võib tugevdada tarbijakaitset ning muuta 
tootearenduse ja õigusraamistiku selgemaks, kuna ettevõtja vastutus on selgemalt piiritletud 
ning ametiasutuste järelevalvefunktsioon täpsemalt välja toodud.

Valitsus tahab saavutada ühtset ja vastutustundlikku õigusraamistikku, mis hõlmaks kõiki 
tubakatooteid. Ühtne ja vastutustundlik tubakatoodete reguleerimine tähendab ühest küljest 
võimalust kehtestada praegusest rangemad tubakatooteid käsitlevad eeskirjad, keskendudes 
rohkem inimeste tervise kaitsmisele ja tugevamale tarbijakaitsele, ning teisest küljest seda, et 
iga üksiku tubakatoote keelamiseks ei ole vaja kehtestada eraldi eeskirja. Valitsus kiidab 
iseäranis heaks tõsiasja, et ettepanekuga üritatakse vähendada tubaka tarbimist noorte seas 
ning tagada, et tarbijatele antakse õiget teavet selle kohta, millised terviseriskid tubaka 
tarbimisega kaasnevad. Valitsusel on samuti hea meel selle üle, et Euroopa Komisjon teeb 
nüüd ettepaneku kohustuslike terviseohu pilthoiatuste kasutamise kohta teatud tubakatoodetel. 
Valitsuse üldine hinnang on, et ettepanekutest paljud annavad paremad eeldused vähendada 
tubakast põhjustatud kahju ning tugevdavad ELi kodanike jaoks tarbijakaitset.

Sellele vaatamata on valitsus seisukohal, et mõningaid ettepaneku osi saab täpsustada, muu 
hulgas näiteks koostist ja lisandeid käsitlevaid sätteid.

Valitsus peab kahetsusväärseks, et komisjoni ettepaneku kohaselt reguleeritakse teatud 
tubakatooteid endiselt erandlikult, nt jätkuv keeld levitada ja müüa suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubakat Euroopa ühisturul teistes liikmesriikides peale Rootsi. Valitsus oleks pigem 
näinud, et komisjoni ettepanek kehtestab ühtse ja vastutustundliku õigusraamistiku, mis 
hõlmab kõiki tubakatooteid. Ühtsed eeskirjad aitavad käsitleda kõiki tubakatooteid võrdsetel 
alustel ning valitsuse arvates on just see eesmärk, mille poole püüelda. Valitsus toonitab, et 
ühinemislepingus/-aktis kehtib Rootsi kohta püsivalt (mitte ajutiselt) erand, mis annab 
rootslastele loa tarbida suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat.
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Seletuskirjast selgub, et valitsus võtab komisjoni esitatud ettepaneku üksikasjalikult 
vaagimisele. Muu hulgas kehtib see nende uute eeskirjade kohta, mis käsitlevad tubakatoodete 
lisaaineid, keeldu levitada ja müüa suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat Euroopa 
ühisturul teistes liikmesriikides peale Rootsi ning teksti- ja pilthoiatusi.

Parlamendikomisjoni hinnang

Sissejuhatus

Subsidiaarsuse põhimõte on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Selle kohaselt võtab 
liit valdkondades, mis ei kuulu tema ainupädevusse, meetmeid ainult juhul, kui liikmesriigid 
ei suuda täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke, ja ulatuses, milles liikmesriigid 
ei suuda täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke, ning seetõttu võib neid 
kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil.

Lissaboni lepingu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli kohaselt edastavad Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu oma 
koostatud seadusandlike aktide eelnõud liikmesriikide parlamentidele, et viimased saaksid 
võtta seisukoha selle kohta, kas eelnõu on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Riksdagi 
kodukorra 10. peatüki § 6 kohaselt kontrollib Riksdag, et seadusandlik akt ei oleks vastuolus 
selle põhimõttega.

Kui liikmesriigi parlament leiab, et eelnõu on nimetatud põhimõttega vastuolus, on tal õigus 
esitada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale 
põhjendatud arvamus. Asjaomane põhjendus tuleb edastada kaheksa nädala jooksul alates 
päevast, mil eelnõu on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes. Komisjon edastab ühtlasi 
täiskogule raporti, kui vähemalt viis parlamendiliiget seda nõuavad.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine selle reguleerimiseseme puhul

Euroopa Komisjoni hinnang

Komisjon on seisukohal, et teatud valdkonnad, mida eelnõus reguleeritakse, on juba 
ühtlustatud, kuid neid tuleks vastavalt turul, teaduses ja rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arengule ajakohastada. Muid asjaomaseid valdkondi käsitletakse liikmesriikides õiguslikult 
erinevalt, mis on kaasa toonud takistused siseturu toimimisele. Näiteks on märgistuse ja 
koostisosade puhul erisugune seis liikmesriikides toonud kaasa olukorra, kus tootmisharul 
peavad olema eri turgude jaoks eraldi tootmisliinid. Ainult ühtse lähenemisega ELi tasandil 
saab sellistes valdkondades kõrvaldada piiriülese kaubanduse tõkked ja hoida ära 
killustumise, tagades samas rahvatervise kaitse kõrge taseme. Lisaks on liikmesriikidel 
teatavates valdkondades väga keeruline tegutseda ühepoolselt raskuste tõttu, mis tekivad 
võetud meetme rakendamisel, kui teistel liikmesriikidel on erinevad eeskirjad. Õiguslikult 
siduval ja kogu ELi hõlmaval meetmel on seepärast selged eelised. Sama kehtib ka ELi 
tuvastus- ja jälgimissüsteemi kohta, kui tubakatooted liiguvad regulaarselt üle piiri. Komisjoni 
seisukohast aitab käesolev ettepanek kaasa ka suuremale sidususele nii liikmesriikide vahel 
kui ka liikmesriikide sees ning suurendab õiguskindlust, näiteks nikotiinisisaldusega toodete 
puhul, kus praegune õiguslik olukord on keeruline ja ebaselge, mis kahjustab võrdseid 
konkurentsitingimusi. Komisjon märgib, et liikmesriikide tasandil ei ole võimalik 
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kavandatavate meetmete eesmärke piisavas ulatuses saavutada ning et kõige paremini 
saavutatakse need liidu tasandil.

Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ei või liidu meetme sisu ega vorm minna 
aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale (Euroopa Liidu lepingu artikli 
5 lõige 4). Komisjoni seisukohast on eelnõu kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

Valitsuse hinnang

Valitsus jagab Euroopa Komisjoni seisukohti ning leiab, et eelnõu on kooskõlas nii 
subsidiaarsuse kui ka proportsionaalsuse põhimõttega.

Parlamendikomisjoni arvamus

Komisjon kiidab heaks asjaolu, et Euroopa Komisjon on esitanud tubakadirektiivi muutmise 
eelnõu. Ettepanekutest paljud võivad anda paremad eeldused selleks, et vähendada tubakast 
põhjustatud kahju ning tugevdada ELi kodanike jaoks tarbijakaitset. On tervitatav, et eelnõus 
keskendutakse noorte seas tubakatoodete tarbima hakkamise vähendamisele.

Komisjoni arvates peab tubakatoodete direktiiv hõlmama Euroopa ühisturul vabalt müüdavaid 
tubakatoodete sorte. Komisjon nendib aga, et suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka 
levitamise ja müügi keeld teistes liikmesriikides peale Rootsi on Euroopa Komisjoni direktiivi 
eelnõus alles. Sellest tulenevalt on komisjon seisukohal, et suukaudseks kasutamiseks 
mõeldud tubaka reguleerimist tuleb käsitleda riigi pädevusena ning et direktiiv ei tohiks seega 
hõlmata suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat.

Komisjon on seisukohal, et Euroopa Komisjoni eelnõu oma praegusel kujul on teatud osades 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Seepärast teeb komisjon Riksdagile ettepaneku esitada 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale kooskõlas 
Riksdagi kodukorra 10. peatüki §-ga 6 põhjendatud arvamus.

Muud Euroopa Komisjoni ettepaneku osad ei ole komisjoni arvates vastuolus subsidiaarsuse 
põhimõttega. Komisjon teeb ettepaneku, et lõplik otsus võetaks vastu teisel lugemisel. 
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Lisa 1

Hinnatud dokumentide loend

Komisjoni ettepanek tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012) 788 final).

Lisa 2

Riksdagi põhjendatud arvamus

Riksdag vaatas subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse seisukohast läbi komisjoni ettepaneku 
tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012) 788 final), mille kohta on esitatud seisukoht 
sotsiaalkomisjoni arvamuses 2012/13:SoU17.

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka levitamise ja müügi keeld Euroopa ühisturul 
teistes liikmesriikides peale Rootsi on Euroopa Komisjoni läbivaadatud direktiivi eelnõus 
alles (artikkel 15).

Tubakatoodete direktiiv peab hõlmama Euroopa ühisturul vabalt müüdavaid tubakatoodete 
sorte. Sellest tulenevalt on Rootsi Riksdag seisukohal, et suukaudseks kasutamiseks mõeldud 
tubaka reguleerimine peab jääma riiklikku pädevusse ning et direktiiv ei tohiks hõlmata 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat.

Riksdag on seega seisukohal, et Euroopa Komisjoni eelnõu oma praegusel kujul ei ole 
asjaomastes osades kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Mis puudutab eelnõu ülejäänud osi, siis Riksdag on arvamusel, et ettepanek ei ole vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega.


