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Teema: Rumeenia Saadikutekoja põhjendatud arvamus, mis käsitleb 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)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 Rumeenia Saadikutekoja põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

PÕHJENDATUD ARVAMUS

milles tuvastatakse subsidiaarsuse põhimõttele mittevastavus

ettepanekus 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)

võttes arvesse Lissaboni lepingut, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikleid 5 ja 12, ning 
lepingule lisatud protokolli nr 1 ja protokolli nr 2,

võttes arvesse uuesti avaldatud Rumeenia põhiseadust ja eelkõige selle artiklit 148,

võttes arvesse Saadikutekoja otsust nr 11/2011,

võttes arvesse Rumeenia valitsuse esitatud arvamust oma 18. veebruari 2013. aasta teates,

võttes arvesse Rumeenia Esindajatekoja alalise büroo 26. veebruari 2013. aasta heakskiitu,

on Saadikutekoda vastavalt Saadikutekoja 27. aprilli 2011. aasta otsuse nr 11/2011 artiklile 40 
vastu võtnud järgmise põhjendatud arvamuse:

Saadikutekoda:

(1) tunnistab, et direktiivi ettepanek on tähtis selleks, et aidata kaasa ELi üldeesmärgi 
saavutamisele, milleks on edendada oma rahvaste hüvangut (Euroopa Liidu lepingu 
artikkel 3) ja strateegiat „Euroopa 2020”, samuti selleks, et aidata inimestel olla kauem terve 
ja aktiivne ning aidata neil ennetada välditavaid haigusi ja enneaegset surma – sellel on 
positiivne mõju tootlikkusele ja konkurentsivõimele;

(2) tervitab õigusakti eesmärki pakkuda kaitset, eelkõige noortele ja naistele, kes on 
haavatavad rühmad seoses tubakatarbimisega, ning tagada tulevikus tervise kõrge tase kogu 
liidus;

(3) märgib asjaolu, et Euroopa Komisjoni rahastatud uuring näitas, et endiselt suitsetab suur 
osa (kuni 28%) Euroopa üldsusest ja eelkõige noortest;

(4) saab aru vajadusest juhtida tähelepanu teatavale reklaamitegevusele, mida võib liigitada 
eksitavana;

väljendab siiski tõsiseid kahtlusi seoses alljärgnevaga:

1. Euroopa Komisjonile volituse andmine võtta vastu delegeeritud õigusakte 16 olukorra 
puhul, kuna see võimaldab kehtestada eeskirju väljaspool direktiivi ettepanekus sätestatud 
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reguleerimisala, piirates sellega de jure reguleerimisõigust liikmesriigi tasandil, mis on 
kodanikele kõige lähedamal asuv tasand, kus tuleks meetmeid võtta.

2. Esiletoodud argumendid asjaolu toetuseks, et uued kavandatud sätted toovad kaasa tubaka 
tarbimise vähenemise, kuna tarbimise paindlikkusega seotud tegureid on ebapiisavalt 
analüüsitud, ehk teisiti öeldes on uue direktiiviga keelatud sigarette suitsetavatele inimestele 
võimalus tarbida näiteks maitse- ja/või lõhnaainetega või peenikesi sigarette, mistõttu peavad 
nad hakkama kasutama muid tubakatooteid, millest osad võivad olla isegi veel kahjulikumad. 
Lisaks võib iga liikmesriik keelata eksitavate kaubamärgi nimetuste registreerimise, mille 
puhul arvatakse, et see annab piisava tagatise.
3. Uute piirangute vastuvõtmise madal tase Euroopa üldsuse hulgas, nagu seda on näidanud 
konsultatsioonide tulemused.
4. Peenikeste sigarettide lisamine selliste toodete kategooriasse, mille puhul peetakse 
reklaamimist eksitavaks, kuna neid tooteid kirjeldatakse siiski peenikestena; isegi kui sellel 
võib olla teistsugune mõju naistele, tuleks seda käsitleda iga liikmesriigi tarbimisharjumuste 
põhjal ning ELi sekkumine üksnes vähendaks selliste siseriiklike meetmete tõhusust. 
Komisjoni poolt ettepaneku mõju hindamiseks tellitud uuringute tulemustes jõuti samale 
järeldusele seoses kultuurilise surve taga peituva atraktiivsusega.

5. Sigarettide puhul risttahukakujuliste pakendite nõude kehtestamine on pigem tootmist 
lihtsustav standardiv tegur kui eksitavat reklaami ennetav meede ja see tuleks seetõttu jätta 
tootjate otsustada.

6. Ettepaneku artikkel 16, millega kehtestatakse sellistele jaemüügiettevõtetele, kellel on 
kavas pakkuda kaugmüügi teenust, kohustus registreerida ennast selles liikmesriigis, kus on 
nende asutamiskoht, ja selles liikmesriigis, kus asuvad võimalikud tarbijad, kuna see 
kahjustab konkurentsivabadust. Need kohustused ulatuvad kaugemale sellest, mis on vajalik 
ettepaneku eesmärkide saavutamiseks.

7. Lisaks peaks igal liikmesriigil olema võimalik kehtestada konkreetsed 
registreerimiskohustused iga tootekategooria liigi ja mahu, tarbimisharjumuste ja vajaduse 
korral piirkondlike erinevuste alusel.

8. Kuna tubakatooted sisaldavad kuni neljakümmet lisaainet, on peaaegu võimatu kontrollida 
nende koosmõju tervisele, ning iga liikmesriik peaks ise hindama, kas konkreetsel lisaainete 
kombinatsioonil ja töödeldud tubakal võib olla kahjulik mõju tervisele, seades selle 
teadusuuringute prioriteediks liimesriigis valitsevate tarbimisharjumuste põhjal, või see tuleks 
välja selgitada tulevaste kogu ELi hõlmavate uuringute kaudu.

9. Tõendite puudumine artiklis 17 kavandatud teavitamiskohustuste põhjendamiseks, mis on 
menetluslikku ja halduslikku laadi, mistõttu ei saa neid kehtestada liikmesriikides riiklikul 
tasandil võetavate meetmete kaudu; direktiiviga võiks kehtestada teavitamise üksnes 
eemärgina, mitte riigisiseste korralduste asendamiseks.

10. Rumeenia kaubamärke reguleerivate õigusaktide kohaselt (õigusakt nr 84/1998 
kaubamärkide ja geograafiliste tähiste kohta) on üksnes kaubamärgi omanikul õigus kasutada 
kaitstud kaubamärke. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis, mille Rumeenia on 
allkirjastanud, kinnitatakse samuti seda õigust ning sama põhimõte on sätestatud 
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intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus, mis moodustab 15. aprillil 1994 
allkirjastatud Marrakechi lepingu (millega asutati Maailma Kaubandusorganisatsioon) lisa 1C. 
Sellest tuleneb, et Rumeenia ja tõenäoliselt ka teised liikmesriigid peavad selgitama, miks nad 
seda õigust piiravad, kuid seda küsimust ei ole kõnealuses direktiivis käsitletud.

Eespool esitatud punktide 1–10 alusel on Saadikutekoda otsustanud esitada põhjendatud 
arvamuse selle kohta, et ettepanek võtta vastu direktiiv ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele.

Käesolev põhjendatud arvamus on ette nähtud Rumeenia valitsusele, Euroopa Parlamendi 
presidendile, Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile.

ESIMEES

Valeriu Stefan Zganea


