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Teema: Taani 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 Taani parlamendi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Taani parlamendi arvamus komisjoni ettepaneku kohta muuta tubakatoodete direktiivi –
COM(2012) 788

Austatud härra Schultz

Euroopa Komisjon esitas 19. detsembril 2012 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv tubaka- ja sellega seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki 
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta – COM{2012)788. 
Ettepanekus nõutakse kehtivate ELi õigusaktide põhjalikku läbivaatamist ning see sisaldab 
uusi ja rangemaid eeskirju tubakatoodete kohta.

Ettepanekut on käsitletud Taani parlamendi tervise- ja haiguste ennetamise komitee 
kohtumistel 29. jaanuaril, 19. ja 26. veebruaril ning samuti tehnilise hinnangu andmisel
7. veebruaril.

Sellest lähtudes ja arvestades, et arutelud direktiivi ettepaneku üle on alles algetapis, esitas 
komitee 27. veebruaril järgmised märkused, mida Euroopa Komisjon käsitles oma kohtumisel 
1. märtsil 2013.

Põhjendatud arvamus

Enamik komitee liikmetest (V, DF, EL, LA ja K) on põhimõtteliselt nõus, et seadusandlik 
raamistik tubakatoodete siseturu reguleerimiseks peaks olema määratletud ELi tasandil 
subsidiaarsuse põhimõttele vastavalt. Ettepanekus väljapakutud delegeeritud õigusaktide (16 
akti) laialdane kasutamine aga tähendab, et põhjaliku „subsidiaarsuse kontrolli” tegemine ja 
kõnealuse direktiivi reguleerimisala hindamine on tõepoolest keeruline. Lisaks sellele muudab 
laialdane delegeeritud õigusaktide kasutamine liikmesriikide parlamentide jaoks väga 
keeruliseks oma aluslepingust tulenevate kohustuste täitmise, mille kohaselt peaksid 
liikmesriikide parlamendid teostama järelevalvet subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise üle. 
Seetõttu kutsuvad osapooled komisjoni üles vähendama delegeeritud õigusaktide arvu – nii 
tubakatoodete direktiivi jaoks kui ka üldiselt.

Komitee vähemus, kuhu kuuluvad S, RV ja SF, on nõus, et seadusandlik raamistik
tubakatoodete siseturu reguleerimiseks peaks toimima ELi tasandil. Seetõttu on osapooled 
seisukohal, et ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas. Seetõttu ei ole pärast 
osapoolte arvamuste avaldamist vaja, et Taani parlament esitaks komisjonile põhjendatud 
arvamuse.

Lisaks sellele esitas tervise- ja haiguste ennetamise komitee 27. veebruaril kõnealuse 
ettepaneku kohta järgmised märkused, mida Euroopa Komisjon käsitles oma kohtumisel 
1. märtsil 2013.

Üldised märkused

Enamik komitee liikmetest (V, S, DF, RV, SF, LA ja K) usub, et kehtiva tubakatoodete 
direktiivi läbivaatamisel tuleks püüda tasakaalustada ühelt poolt siseturu huvisid ja teiselt 
poolt tubakatoodete reguleerimisega seotud tervishoiuaspekte. Seoses sellega on osapooled 
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nõus, et tubakatoodete müügi, tootmise ja esitlemise reguleerimine tuleks kindlaks määrata, 
võttes arvesse vajadust vähendada tubakatoodete uute kasutajate arvu, eelkõige laste ja noorte 
seas, ning anda kõikidele kodanikele võimalus teha toodete seast teadlikke valikuid.

Komitee vähemus, kuhu kuuluvad S, RV ja SF, usub samuti, et üldiselt on komisjoni 
ettepanek hea ja konstruktiivne ning võiks aidata parandada siseturgu ja tagada tervise 
kõrgetasemelise kaitse.

Komitee vähemus, kuhu kuulub EL, usub, et üldiselt on komisjoni ettepanek hea ning aitaks 
tagada paremad tervishoiuteenused ja suurema läbipaistvuse tarbijate jaoks. Komitee vähemus 
on nõus selle enamusega, et tubakatoodete müügi, tootmise ja esitlemise reguleerimine tuleks 
kindlaks määrata, võttes arvesse vajadust vähendada tubakatoodete uute kasutajate arvu, 
eelkõige laste ja noorte seas, ning anda kõikidele kodanikele võimalus teha toodete seast 
teadlikke valikuid.

Delegeeritud õigusaktid

Komitee on seisukohal, et komisjoni ettepanek hõlmab väga laialdast komisjoni delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist. Komitee märgib, et ettepanek võimaldab delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta mitte vähem kui 16 valdkonnas.

Vastavalt komitee enamikule, kuhu kuuluvad V, DF, EL, LA ja K, muudab laialdane 
delegeeritud õigusaktide kasutamine liikmesriikide parlamentide jaoks väga keeruliseks oma 
aluslepingust tulenevate kohustuste täitmise, mille kohaselt peaksid liikmesriikide 
parlamendid teostama järelevalvet subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise üle. Seetõttu ei saa 
osapooled toetada niivõrd ulatuslikku delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ning kutsuvad 
komisjoni üles vähendama delegeeritud õigusaktide arvu – nii tubakatoodete direktiivi jaoks 
kui ka üldiselt.

Komitee vähemus (S, RV ja SF) leiab, et komisjoni ettepanekus käsitletud delegeeritud 
õigusaktide laialdane kasutamine muudab direktiivi tagajärgede põhjaliku hindamise raskeks. 
Seetõttu nõuavad nad, et konkreetsetele delegeeritud volitustele antaks põhjalik hinnang, et 
tagada mõistlik määratlus komisjoni suutlikkusest teha hilisemaid muudatusi direktiivi 
sätetes.

Huuletubaka keelustamine

Enamik komitee liikmetest (V, DF, EL, LA ja K) leiab, et 2001. aastast alates kehtiv 
tubakatoodete direktiiv ei sisalda lahtise huuletubaka müügikeeldu Taanis. Nimetatud 
osapooled leiavad, et lahtise huuletubaka müük on seaduslik kehtiva direktiivi raames, milles 
märgitakse, et tegu on traditsioonilise tootega. Sellest tulenevalt oleks kavandatud muudatus 
vastuolus Taani eelneva tõlgendusega tubakatoodete direktiivi kohta.

Enamik komiteest ei toeta huuletubaka turustamise keeldu, olenemata pakendist. Enamik 
komiteest märgib ka, et huuletubakas on vähem kahjulik kui tavapärased sigaretid ja sellega ei 
kaasne passiivne suitsetamine.
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Enamik komiteest viitab ka Rootsi parlamendi poolt komisjonile esitatud arvamusele 
kõnealuse küsimuse kohta.

Muude toodete (v.a tubakatooted) reguleerimine

Enamik komitee liikmetest (V, DF, EL, LA ja K) leiab, et direktiivi peaks kohaldama ainult 
toodete suhtes, mis sisaldavad tubakat, ning et muid nikotiinitooted ei peaks tubakatoodete 
direktiivi raames reguleerima.

Koostisosade ja heitkoguste mõõtmine ning aruandlus

Komitee toetab ühise Euroopa aruandlussüsteemi loomist, mille kohaselt peab tubakatööstus 
lisaainete jms kasutamisest andma aru otse komisjonile.

Komitee vähemus, kuhu kuuluvad V, DF, LA ja K, on mures, et liikmesriigid peavad 
teavitama komisjoni heitkoguste mõõtmise meetoditest (välja arvatud tõrv, nikotiin ja 
vingugaas) ja muude tubakatoodete (välja arvatud sigaretid) heitkoguste mõõtmistest. 
Kõnealused osapooled on mures, et see toob kaasa erinevad nõuded näiteks seoses sellega, 
milliseid siseturgu mittesoosivaid meetodeid 27 liikmesriigis kasutatakse.

Komitee vähemus leiab kokkuvõttes, et koostisosade ja heitkoguste mõõtmise ning aruandluse 
meetodid tuleks ühtlustada ja kinnitada komisjonis, mitte üksikutes liikmesriikides.

Lisaainete õiguslik reguleerimine

Enamik komitee liikmetest (S, RV, SF ja EL) leiab, et on mõistlik keelustada mitmed 
lisaained, mis jätavad mulje, et tubakatooted on tervislikud, või mis lisavad teatava maitse, 
mis hõlbustab suitsetamisega alustamist, või mis meeldivad lastele.

Komitee vähemus (V, DF, LA ja K) toetab rangemate ELi eeskirjade koostamist sigarettides 
lisaainete kasutamise kohta ning tubakatoodete, mis näevad välja nagu kommid, keelustamist, 
sest neid saab kasutada uute ja sageli noorte suitsetajate ligitõmbamiseks. Osapooled võivad 
toetada keelu kehtestamist sigarettidele, mis sisaldavad suurtes kogustes puuvilja või muu 
maitsega magusaineid, kuid ei saa toetada selle keelu kehtestamist, juhul kui ettepanek on 
selgelt suunatud niinimetatud „iseloomuliku aroomi” keelustamisele, see tähendab, et näiteks 
tavapärased mentoolsigaretid keelustatakse täielikult.

Komitee vähemus on samuti mures artikli 12 lõike 1 ja 2 sõnastuse pärast ning usub, et 
eeskirju tuleks täpsustada, vältimaks takistusi siseturul, võttes arvesse liikmesriikide erinevaid 
tõlgendusi.

Komitee vähemus toetab sigarite, sigarillode ja piibutubaka vabastamist iseloomuliku 
aroomiga tubakatoodete keelust ning filtrite, paberi jms lõhnastamise keelust. Osapooled on 
seisukohal, et komisjonil ei peaks olema õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
tühistada keelust vabastamisi.

Märgistamine ja pakendamine

Komitee on seisukohal, et pilthoiatused on tarbija teavitamiseks tõhus vahend, ning toetab 
kombineeritud teksti- ja pilthoiatuste kasutamise kohustuslikuks muutmist ELis.
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Komitee vähemus, kuhu kuuluvad V, DF, LA ja K, usub, et kehtiv nõue, et hoiatus peab 
katma 30 protsenti pakendi esiküljest ja 40 protsenti tagaküljest, juba tagab tarbijale nähtava 
ja pilkupüüdva teabe, seega on eeskirjade karmistamisega kaasnev eeldatav kasu piiratud. 
Komitee vähemus ei saa toetada üldise pakendamise („lihtne pakendamine”) tingimuste 
vastuvõtmist. Komitee vähemus põhjendab, et seoses kaubamärgi ja intellektuaalomandi 
õigustega võivad eksisteerida seaduslikud piirangud.

Komitee vähemus ei saa toetada tingimust, et näiteks sigaretipakid peavad sisaldama 
vähemalt 20 sigaretti ja et rullitavat tubakat tuleb müüa kottides, kus on vähemalt 40 grammi 
tubakat, mistõttu on purgid keelatud. Osapooled põhjendavad, et see ei ole siseturu küsimus, 
kas õhukesed sigaretid on olemas või kas pakendid on kandilised.

Komitee vähemus usub samuti, et muude toodete kui sigarettide hoiatustekstid peaksid 
jätkuvalt olema kinnitatud pakendile mitte-eemaldatavate kleebistena.

Kaugmüük ja jälgitavus

Komitee enamus, kuhu kuuluvad S, RV, SF ja EL, toetab nii tubakatoodete kaugmüügi 
paremat kontrolli kui ka ettepanekut jälgitavuse ja turvaelementide kohta.

Lugupidamisega

Eva Kjer Hansen 
Euroopa asjade komisjoni esimees


