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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

13.3.2013

TEATIS LIIKMETELE
(28/2013)

Teema: Itaalia parlamendi saadikutekoja 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 Itaalia parlamendi saadikutekoja põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

SAADIKUTEKODA

Teema: 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)

XIV KOMISJONI HEAKSKIIDETUD DOKUMENT

XIV Euroopa Liidu poliitika komisjon,

vaadanud subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse seisukohast läbi ettepaneku võtta vastu 
direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012) 788 final);

hinnanud esildatud direktiivi eesmärki, mis on tubakatoodete direktiivi 2001/37/EÜ 
läbivaatamise teel ning turul, teaduses ja rahvusvahelises kontekstis toimunud arengute 
kohaselt tagada tervisekaitse kõrgem tase tubakatarbekaupadega seotud riskide suhtes, eriti 
arvestades tarbimist noorte seas;

märkides siiski, et ettepanekus võtta vastu direktiiv ette nähtud kord väärib kriitikat seoses 
subsidiaarsuse põhimõttest kinnipidamisega;

olles arvestanud eelkõige, et

a) Euroopa Liidu seadusandlike eelnõude õigusliku aluse õigsuse hindamine on 
sissejuhatus liikmesriikide parlamentide poolse subsidiaarsuskontrolli mehhanismile Euroopa 
Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 2 kohaselt. Seetõttu on liikmesriikide 
parlamentidel võimalik esitada põhjendatud arvamusi nimetatud protokolli artikli 6 alusel 
juhul, kui nad on seisukohal, et ELi seadusandliku akti eelnõu sisu ja eesmärki silmas pidades 
on valitud vale või sobimatu õiguslik alus;

b) vaatlusaluse direktiivi ettepaneku õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 114, 
mis käsitleb siseturu rajamist ja toimimist käsitlevate riiklike õigusnormide lähendamist;

c) Euroopa Kohus on juba avaldanud seisukoha selle sätte (juba Euroopa Liidu lepingu 
artikli 95 suhtes) kasutamise lubatavuse kohta tubakatoodete reklaami käsitlevate 
ühtlustamismeetmete vastuvõtmiseks (vt eelkõige 10. detsembri 2002. aasta otsust 
kohtuasjas C-491/01: British American Tobacco (Investment*) ja Imperial Tobacco, EKL, 
lk 1-11453, punkt 60; 12. juuli 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-154/04 ja C-155/04: 
Integratori alimentari, punkt 28);

d) Euroopa Kohus täpsustas konkreetselt, et ELi toimimise lepingu artikkel 114, 
tõlgendatuna koostoimes ELi toimimise lepingu artikliga 168, lubab vastu võtta inimeste 
tervist mõjutavaid meetmeid, tingimusel et õigusakti esmane ja tegelik eesmärk on kaupade 
vaba liikumise tõkete kõrvaldamine või konkurentsimoonutuste kaotamine. Artikli 114 
kasutamine ei ole kohtu arvates seevastu õigustatud, kui vastuvõetava akti esmane ja vahetu 
eesmärk on tervisekaitse ja „turutingimuste ühtlustamine ühenduse piires on üksnes 
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vastuvõetava akti teisejärguline tagajärg”;

e) näib, et vaatlusalune ettepanek võtta vastu direktiiv ei vasta täielikult Euroopa Kohtu 
sätestatud tingimustele selleks, et kasutada artiklit 114, sest paljud selle artikli sätted ei ole 
sobivad tubakatoodete vaba liikumise takistuste või konkurentsimoonutuste kõrvaldamiseks;

f) nimelt loob ettepanek, julgustades liikmesriike sekkuma iseseisvalt teatud 
valdkondades (muu kui nikotiini-, tõrva- ja süsinikmonooksiidiheite taseme mõõtmine; 
täiendavad koostisainete mõõtmise katsed; nõuded erilisandeid sisaldavate toodete 
keelamiseks; uute toodete puhul loasüsteemi kehtestamine; pakendamise kohta rangemate 
õigusnormide kehtestamine), liikmesriikidevaheliste oluliste erinevuste eeltingimused ja 
sellest tulenevalt piirangud kaupade vabale liikumisele;

g) 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 ettepaneku sätted, mida Euroopa 
Komisjon õigustab sõnaselgelt sooviga vähendada tubakatoodete atraktiivsust ja vältida 
asjaolu, et teatavat tüüpi pakend või toode võiks tarbijale sisendada, et toode on vähem 
kahjulik. Nende toodete keelustamine ei ole seega ette nähtud siseturu- või
konkurentsimoonutuste vähendamiseks, vaid ainult tervisekaitse suurendamiseks vastupidiselt 
Euroopa Kohtu kohtupraktikale;

esitab

PÕHJENDATUD ARVAMUSE

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 2 artikli 6 
kohaselt.


