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

PORTUGALI VABARIIGI KOGU

PORTUGALI VABARIIGI KOGU RESOLUTSIOON

Võtab vastu põhjendatud arvamuse seoses subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisega 
ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja 
seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta

Portugali Vabariigi Kogu otsustab Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 166 lõike 5 ja 
25. augusti 2006. aasta seaduse nr 43/2006 (mida on muudetud 17. mai 2012. aasta seadusega 
nr 21/2012) artikli 3 lõike 3 kohaselt esitada Euroopa Parlamendi presidendile, nõukogu 
eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile järgmise arvamuse, mis põhineb seisukohal, et 
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] ei ole järgitud subsidiaarsuse põhimõtet.

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rikub subsidiaarsuse 
põhimõtet, sest seatud eesmärki ei saavutata tõhusamalt kavandatud liidu meetme abil.

Heaks kiidetud 1. märtsil 2013

PORTUGALI VABARIIGI KOGU ESIMEES 
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Arvamus COM(2012) 788

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete 
tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta

I osa – Sissejuhatav märkus

Vastavalt 25. augusti 2006. aasta seaduse nr 43/2006 (mida on muudetud 17. mai 2012. aasta 
seadusega nr 21/2012) artiklile 7, mis reguleerib Portugali Vabariigi Kogu (Assembleia da 
República) poolt Euroopa Liidu ülesehitamise protsessi jälgimist, hindamist ja selle kohta 
seisukohtade avaldamist, samuti Euroopa algatuste kontrollimise metoodikat, mis kiideti 
heaks 20. jaanuaril 2010, sai Euroopa Liidu asjade komisjon kätte Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta [COM(2012) 788].

Eespool nimetatud algatus saadeti vastavat teemat arvestades majandus- ja riiklike 
ehitustööde komisjonile ning tervishoiukomisjonile, kes analüüsisid kõnealust algatust ja 
kiitsid heaks raportid, mis lisatakse käesolevale arvamusele selle lahutamatu osana.

Kuna tegemist on teemaga, mis kuulub autonoomsete piirkondade erihuvi orbiiti, taotleti 
kontrollimist Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade seadusandlikelt assambleedelt, 
kes kiitsid heaks arvamused, mis lisatakse käesolevale arvamusele selle lahutamatu osana.

II osa – Põhjendused

1. Üldiselt

Vaatlusaluse algatuse eesmärk on vaadata läbi ja ajakohastada Euroopa Parlamendi direktiivi 
2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus-
ja haldusnormide ühtlustamise kohta, parandades sellega siseturgu.

Läbivaatamise üldine eesmärk on parandada siseturu toimimist, ajakohastades juba 
ühtlustatud valdkondi, võttes lisaks uusi meetmeid, mida eelmine direktiiv ette ei näe, ja 
tagades, et õigusaktide täitmisest ei saaks kõrvale hoida.

Tervishoiu seisukohast ja kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 114 on vaja, et 
Euroopa Liidu strateegilised valikud kaitseksid Euroopa kodanike tervist.

Tubakas on väga oluline teema Euroopa tervishoiupoliitikas, sest tubakas põhjustab ligikaudu 
700 000 surma aastas. Direktiivi eesmärk on kaitsta noori (70% suitsetajaist hakkab 
suitsetama enne 18aastaseks saamist ja 94% enne 25aastaseks saamist, Eurobaromeetri 2012. 
aasta andmetel) ja tagada kõikidele kodanikele teadlik valik seoses tubakatoodete täpsete 
mõjude ja tagajärgedega.
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Algatuse kohaselt keskendutakse tubakatoodete direktiivi läbivaatamisel järgmistele 
valdkondadele:

a) Koostisained ja eralduvad ained

Maksimaalne tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldus, samuti mõõtmismeetodid 
jäävad samaks kui direktiivis 2001/37/EÜ.

Direktiivis 2001/37/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid nõuavad tubakatoodete tootjatelt ja 
importijatelt sellistes toodetes kasutatud koostisosadest teatamist. Analüüsitava ettepanekuga 
jääb kohustuslik koostisosadest teatamise süsteem kehtima ning lisaks nähakse ette teadete 
esitamise ühine elektrooniline vorm ja tootjatelt nõutakse tõendavate andmete esitamist, 
näiteks turustusaruanded.

Tasud, mida liikmesriigid nõuavad neile esitatud teabe töötlemise eest ei tohi olla suuremad 
kui selliste toimingute puhul asjakohane. Lisaks nähakse ettepanekuga ette, et uusi või 
muudetud tubakatooteid ei tohi turule lasta enne, kui on esitatud koostisosade andmed. 
Esitatud andmed, välja arvatud konfidentsiaalne teave, avaldatakse. 

Ühtse teatamisvormi ja kohustusliku teatamisega luuakse võrdsed tingimused ja lihtsustatakse 
andmete kogumist, analüüsi ja jälgimist. Selle abil vähendatakse tootmisharu, liikmesriikide 
ja komisjoni halduskoormust ning tagatakse stabiilne süsteem tundlike andmete käsitlemiseks.

Käesoleva direktiiviga 2001/37/EÜ ei ühtlustata liikmesriikide eeskirju lisaainete kohta. Mõni 
liikmesriik on seepärast vastu võtnud õigusakte või sõlminud tootmisharuga lepinguid, 
millega lubatakse või keelatakse teatavad koostisosad. Seega on teatavate koostisosade 
kasutamine mõnes liikmesriigis keelatud, mõnes aga mitte.

Ettepanekuga nähakse ette, et keelatakse tubakatooted, millel on eristav, näiteks puuvilja või 
šokolaadi maitse ja/või lõhn.

Vastavaid otsuseid aitab teha asjakohane testimise töökond.

Keelatud on lisaained, mida reklaamitakse kui energiat ja jõudu suurendavaid (kofeiin, tauriin 
jm) või mis loovad mulje, et tooted on tervisele kasulikud (nt vitamiinid). Filtrites, paberis või 
pakendites ei ole maitse- või lõhnaained lubatud.

Suurema mürgisuse või kergesti sõltuvust tekitava toimega tubakatooteid ei tohi turule viia. 
Liikmesriigid tagavad, et kemikaalimääruses REACH esitatud sätteid või tingimusi 
kohaldatakse tubakatoodete suhtes nõuetekohaselt.

Ettepanekuga jäetakse tubakatooted, mis ei ole sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas 
ja suitsuvabad tooted ehk sigarid, sigarillod ja piibutubakas, välja teatud sätetest, nagu 
eristava aroomiga toodete keeld. See erand on õigustatud, arvestades, et neid tooteid tarbivad 
peamiselt vanemad tarbijad, ja et käesoleva ettepaneku põhieesmärk on reglementeerida 
tubakatooted selliselt, et need ei stimuleeriks noori hakkama tubakatooteid tarbima.

See erand kaotatakse, kui asjaolud (nt müügimaht, levik noorte hulgas) muutuvad olulisel 
määral. 
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Ettepanekus käsitletakse koostisosade reguleerimisega seotud erinevaid arenguid 
liikmesriikides ning võetakse arvesse rahvusvahelisel tasandil toimunud arenguid, nagu 
tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni sätted, millega reguleeritakse 
tubakatoodete koostist ja selle rakendamise suunised.

b) Pakendamine ja märgistamine

Ettepanekuga nähakse ette, et kombineeritult esitatavad ühendhoiatused (pilt/pildid ja tekst, 
mis katavad 75% pakendi pindalast) peaksid olema tubakatoodete pakendi mõlemal küljel, 
millega on pakenditel edaspidi olemas teabesõnum tubaka kahjulike ainete kohta.

Ettepanek sisaldab ka nõudeid pakendite kohta, nt risttahukakujulised sigaretipakendid ja 
sigarettide minimaalne arv pakendis (sel juhul 20).

Ettepanekuga tagatakse terviseohu hoiatuste mõjus esitamine ja jäetakse pakendile teatav 
ruum kaubamärkide esitamiseks, kehtestades hoiatuste ja sigaretipakkide jaoks kohustusliku 
miinimumsuuruse.

c) Jälgitavus ja turvaelemendid

Direktiiviga 2001/37/EÜ antakse Euroopa Komisjonile volitus võtta vastu jälgitavuse ja 
identifitseerimisega seotud tehnilised meetmed, kuid seda volitust ei ole kasutatud. Kuna 
viimaste aastate jooksul on jälgitavuse mõistet edasi arendatud, on vaja õigusakte jälgitavuse 
ja turvaelementide osas kohandada ja täiendada.

Ettepanekuga on ette nähtud luua ELi tuvastus- ja jälgimissüsteem, mis toimiks tubakatoodete 
pakendi tasandil kogu tarneahela ulatuses (välja arvatud jaemüük).

Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete tootjad sõlmivad andmehalduslepingud sõltumatute 
kolmandate isikutega, et tagada süsteemi sõltumatus ja täielik läbipaistvus ning et 
liikmesriikidele ja komisjonile oleks igal ajal tagatud sellele juurdepääs.

Ettepanekuga tagatakse vastavus direktiivi nõuetele, luuakse erinevatele ettevõtjatele võrdsed 
tingimused (praegu peavad vaid neli suurimat tubakatootjat arendama ja kasutama tuvastus- ja 
jälgimissüsteeme), lihtsustatakse turujärelevalvet ja antakse tarbijale võimalus kontrollida 
tubakatoodete ehtsust.

d) Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas

Säilib suukaudseks kasutamiseks ette nähtud tubaka (snus) turuleviimise keeld, nagu on 
kehtestatud direktiivis 2001/37/EÜ, millest tehakse erand Rootsile.

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.

e) Tubakatoodete piiriülene kaugmüük

Tubakatoodete piiriülene kaugmüük ei kuulu direktiivi 2001/37/EÜ reguleerimisalasse.
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Ettepanek sisaldab teatamise kohustust nende tubakatoodete jaemüüjate jaoks, kes kavatsevad 
tegelda piiriülese kaugmüügiga.

Ettepaneku kohaselt võimaldatakse liikmesriikidel nõuda jaemüüjalt selle füüsilise isiku 
nimetamist, kes tagab, et asjaomastes liikmesriikides tarbijatele tarnitud tooted vastavad 
direktiivile. Samuti on ette nähtud vanusekontrolli mehhanism.

Ettepanekuga lihtsustatakse seaduslikku kaubandust ühtegi müügikanalit kõrvaldamata, 
võimaldades samas tarbijatele selliste tubakatoodete seaduslikku kättesaadavust, mis ei ole 
nende omamaisel turul kättesaadavad. Selle abil tugevdatakse siseturu mõju, hoides ära 
selliste toodete ostmise, mis ei vasta direktiivi sätetele (sealhulgas terviseohu hoiatused õiges 
keeles ja koostisosade reguleerimine). Selle eesmärk on vähendada ka müüki alaealistele. 
Ettepaneku kõrvalmõju, mis ei olnud ette kavatsetud, on riiklikule hinnapoliitikale 
mittevastavate odavamate toodete kättesaadavuse vähenemine.

f) Uudsed tubakatooted

Uudsed tubakatooted on tooted, mis sisaldavad tubakat, mis ei kuulu ühessegi 
kindlaksmääratud tootekategooriasse (nt sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, 
piibutubakas, vesipiibutubakas, sigarid, sigarillod, närimistubakas, nuusktubakas või 
suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas) ja mis on turule viidud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Need tooted peavad vastama direktiivi nõuetele (nt märgistuse ja 
koostisosade kohta), et tagada võrdsed tingimused, ning eeskirjade kohaldamine sõltub sellest, 
kas toote tarbimiseks on vaja põlemisprotsessi.

Ettepanekuga nähakse ette ka uudsetest tubakatoodetest teatamise kohustus ning see, et 
komisjon esitab viis aastat pärast direktiivi ülevõtmistähtaega aruande kõnealuste toodetega 
seotud turuarengute kohta.

Uudsetest tubakatoodetest teatamise süsteem aitaks täiendada asjakohast teadmistebaasi, mille 
põhjal saaks tulevikus direktiivis vajalikke muudatusi teha.

g) Nikotiinisisaldusega tooted

Nikotiinisisaldusega tooted ei kuulu direktiivi 2001/37/EÜ reguleerimisalasse ja iga 
liikmesriik on kõnealuste toodete käsitlemiseks seni kasutanud erinevat regulatiivset 
lähenemisviisi, sealhulgas nende reguleerimist meditsiinitoodetena, tubakatoodete suhtes 
teatavate eeskirjade kohaldamist, või ei ole spetsiifilisi õigusnorme üldse kehtestanud.

Nikotiinisisaldusega tooteid, mille nikotiinisisaldus on üle 2 mg või nikotiinikontsentratsioon 
on üle 4 mg/ml või mille eesmärgipärase kasutamise tulemusel on nikotiini kontsentratsiooni 
kõrgpunkt plasmas keskmiselt üle 4 mg/ml kohta, võib ettepaneku kohaselt viia turule vaid 
tingimusel, et need on kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe ning riski ja kasulikkuse soodsa 
tasakaalu põhjal saanud loa kui ravimid.

Ettepanekuga kaotatakse praegune õigusaktide erinevus liikmesriikide vahel ja eristav 
kohtlemine nikotiini asendusravi suhtes ja nikotiini sisaldavate toodete suhtes, suurendatakse 
õiguskindlust, konsolideeritakse liikmesriikides toimuvaid arengusuundi ja stimuleeritakse ka 
teadustegevust ja innovatsiooni suitsetamisest loobumise alal, eesmärgiga tuua maksimaalset 
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kasu tervisele.

h) Taimsed suitsetatavad tooted

Ettepanekuga on ette nähtud terviseohu kohandatud hoiatused taimsete suitsetatavate toodete 
jaoks, et teavitada tarbijaid nende toodete kahjulikust mõjust tervisele. Peale selle ei ole 
pakenditel lubatud tarbijaid eksitav teave.

2. Istungid

Parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjon, majandus- ja riiklike ehitustööde komisjon ning 
tervishoiukomisjon kuulasid 29. jaanuaril ühisistungil ära äriühingud Tabaqueira (Phillip 
Morris Internationali tütarettevõte), Empresa Madeirense de Tabacos ja Fábrica de Tabacos 
Micaelense, kes pooldasid kõikehõlmava ja proportsionaalse õigusraamistiku vastuvõtmist, 
mis võiks tõenditele tuginedes tõhusalt vastata ühiskonnas üldiselt ja tervishoiu 
ametiasutustes konkreetselt tekkinud mureküsimustele tubakatoodete olemuse suhtes.

Samas olid nad seisukohal, et tubakatoodete direktiivi („ettepanek võtta vastu direktiiv”) 
läbivaatamine, nagu kavandab Euroopa Komisjon, läheb vastuollu subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaldamisega, sest see on mitmes aspektis ebaproportsionaalne ja ebapiisavalt põhjendatud 
ning selles ei võeta arvesse teatud riikide eripärasid ja eiratakse negatiivseid 
sotsiaalmajanduslikke mõjusid, mida tervishoius saadav kasu ei õigusta. 

Avaldati ka kahtlusi selle suhtes, kas EL on pädev andma õigusakte mõnes nendest 
küsimustest, arvestades, et need poliitikavalikud ei ole kokkusobivad siseturu toimimisega ja 
moonutavad selle toimimist, mis mõjutab märkimisväärselt tööhõivet, konkurentsi ja 
maksutulu, tagamata seejuures kavandatud tervisekaitse eesmärke.

Nad on ühtlasi seisukohal, et ELil ei ole üldist seadusandlikku pädevust rahvatervise 
küsimustes. Kuna rahvatervise poliitika on liikmesriikide pädevuses, on EL pädev arendama 
üksnes meetmeid liikmesriikide tegevuse toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks. 
Juba Euroopa Liidu toimimise lepingus on märgitud: „Liidu meetmed võtavad arvesse 
liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika määratlemisel…” (artikli 168 lõige 7).

Kuna käesoleva direktiiviettepaneku esitamisel on õiguslikuks aluseks valitud siseturu 
rajamine ja toimimine, on siseturu reguleerimiseks kavandatud direktiiviettepaneku (ELi 
toimimise lepingu artikkel 114) ainus eesmärk kohustada liikmesriike võtma mitmesuguseid 
rahvatervise meetmeid, arvestamata nende negatiivset mõju siseturule. Nad väidavad seega, et 
ettepanek võtta vastu direktiiv kaotab toodete eristamise ja innovaatiliste toodete arendamise 
võimaluse, keelates põhjendamatult mõned juba olemasolevad tootekategooriad, ning kutsub 
liikmesriike üles rakendama täiendavaid piiranguid, nagu seda on „tagasihoidliku pakendi“” 
nõue, mille tagajärjeks on paratamatult vastuoluline kõigis 27 liikmesriigis kehtivate 
õigussätete „segadik”, mis ei aita kuidagi kaasa siseturu toimimise hõlbustamisele või 
parandamisele.

Nad rõhutasid veel, et keelates endast vähest riski kujutavad tubakatooted, keelab Euroopa 
Komisjon liikmesriikidele võimaluse arendada iseseisvalt oma strateegilisi lahendusi teha 
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kontrollitud tingimustes kättesaadavaks alternatiivseid tubakatooteid, mis kujutavad 
tavapäraste tubakatoodetega võrreldes kodanike jaoks piiratud riski. 

Euroopa Liidu asjade komisjon kuulas koos tervishoiukomisjoniga 7. veebruari istungil ära 
äriühingu Japan Tobacco Internationali (JTI) delegatsiooni, kes avaldas seisukohta, et selle 
ettepanekuga võtta vastu direktiiv võetakse liikmesriikidelt nende pädevused, tõendamata 
seejuures, et riikide parlamendid ei suudaks saavutada eesmärke, saavutada samu või 
paremaid tulemusi, mis ühelt poolt rikub subsidiaarsuse põhimõtet ja, teiselt poolt, läheb 
ettepanek nende arvates palju kaugemale kui on selle eesmärgi – siseturu arendamine –
täitmiseks vajalik, millega ettepanek rikub proportsionaalsuse põhimõtet.

Ühtlasi kasutati Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 229 lõikes 2 ette nähtud ja käesoleval 
juhul 25. augusti 2006. aasta seaduse nr 43/2006 (mida on muudetud 17. mai 2012. aasta 
seadusega nr 21/2012) artikli 3 lõikes 4 ette nähtud Assooride autonoomse piirkonna 
seadusandliku assamblee ärakuulamise õigust.

Assooride piirkondlik seadusandlik assamblee on seisukohal, et ettepanek võtta vastu direktiiv 
ei vasta subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele.

Selle assamblee alalise majanduskomisjoni allkomisjon esitas arvamuse esildatud direktiivi 
vastuvõtmise vastu, märkides, et ettepaneku vastuvõtmine moonutaks siseturu toimimist ja et 
see rikub aluslepingutes sätestatud põhiõigusi.

Arvamuses märgitakse samuti, et tubakatootmine on saarestiku jaoks väga tähtis tegevusala, 
mis loob otseselt ja kaudselt töökohti, avaldab positiivseid väliseid mõjusid majandusele ja 
maksutulu voogudele, mistõttu on – solidaarsuspõhimõtte nimel – vaja luua Assooride 
autonoomse piirkonna jaoks erinev kord.

Assooride autonoomse piirkonna seadusandliku assamblee alalise majanduskomisjoni 
allkomisjon otsustas ühehäälselt esitada analüüsitava direktiiviettepaneku kohta 
mittepooldava arvamuse.

Viimane analüüsitava direktiiviettepaneku kontrollimise alal peetud ühisistung 
tervishoiukomisjoniga toimus 14. veebruaril koos Poola saatkonna minister-nõuniku Dariusz 
Dudziakiga, kes avaldas samuti seisukohta analüüsitavas algatuses sätestatu vastu, nii 
subsidiaarsuse kui ka proportsionaalsuse põhimõtte analüüsi suhtes.

3. Õiguslik alus

Käesolev ettepanek võtta vastu direktiiv on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel.

4. Subsidiaarsuse põhimõte

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikele 3 võtab EL „(...) meetmeid ainult niisuguses 
ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda (...) piisavalt saavutada kavandatava meetme 
eesmärke, kuid kavandatud meetme (…) saab (...) paremini saavutada liidu tasandil”. 
Subsidiaarsuse põhimõte kajastab perspektiivi, et liikmesriikidel peab olema eesõigus ELi ees 
tegutseda sel määral, milleks nad on selleks suutelised.
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Leping kajastab ka vaatenurka, et otsused tuleb teha võimalikult kodanikele lähemal, see 
tähendab võimaluse korral alati riigi tasandil. Kokkuvõttes määrab see, et EL näitab üles 
ettevaatlikkust ja tegutseb (liikmesriikidega jagatud pädevuse valdkondades) ainult siis, kui 
ühenduse meetmed annavad tõepoolest lisandväärtust ja kasu, mida ei saa saavutada kohalikul 
tasandil.

Kuna rahvatervis on liikmesriikide ainupädevuses, on EL pädev üksnes liikmesriikide 
tegevust toetama, koordineerima või täiendama.

Lisaks nõuavad aluslepingud konkreetselt, et EL võtaks arvesse „liikmesriikide vastutust oma 
tervishoiupoliitika määratlemisel...”.

Kolm näidet, mis selgelt näitavad, kuidas ettepanek võtta vastu direktiiv läheb subsidiaarsuse 
põhimõttega vastuollu, on järgmised:

• Nn tavalise suurusega sigarettide tootesegmendi keeld, nimelt Portugalis sätete tõttu, 
mis käsitlevad tervisealaste hoiatuste mõõtmeid absoluutarvudes, ei respekteeri Portugali 
tarbijate eelistusi, nimelt ilma igasuguse põhjenduseta rahvatervise kaitse tasandil ega isegi 
siseturu toimimise tasandil. Tuleb märkida, et Portugal on juhtumisi üks väiksema 
tubakatarbimisega liikmesriike ja kus on suuremal määral kodanikke, kes ei ole kunagi 
suitsetanud, ning on üks nendest liikmesriikidest, kus tubakanäitajad alaealiste seas on 
väiksemad.

• Ettepanekuga võtta vastu direktiiv kaotatakse ja keelatakse hulk tooteid (mida 
harilikult tuntakse kui „slims”, „mentoolisigaretid”) väikestele tarbijarühmadele ja mida 
turustatakse alla 40 g pakendites isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul. Ent tegemist on 
meetmetega, mis ei aita kuidagi kaasa siseturu toimimisele.

• Kavandatav teatud piiratud riskiga toodete keeld tõendeid arvestamata näitab, et EL 
takistab liikmesriikidel rakendada oma enda piiratud riski strateegiaid. See ei ole hüpoteetiline 
võimalus, sest on liikmesriike, kes on juba loonud õigusraamistiku piiratud riskiga toodete 
reglementeerimiseks. Keeld sekkuks nende ja teiste liikmesriikide pädevusse määratleda ise 
oma rahvatervise poliitikat.

Kokkuvõttes võime kinnitada, et selles ettepanekus võtta vastu direktiiv ei esitata selgelt, mis 
on tubakaküsimuste reglementeerimise volituste liikmesriikidelt Euroopa Komisjonile 
üleandmise kasu. Ettenähtud pädevuste delegeerimine puudutab olulisi liikmesriikide 
pädevusse kuuluvaid valdkondi ning see on tehtud ebatäpselt ja selles ei ole piisavalt 
määratletud, mis eesmärke Euroopa Komisjon tahab saavutada.

5. Proportsionaalsuse põhimõte

Proportsionaalsuse põhimõte nõuab, et ELi meede ei läheks sisuliselt ja vormiliselt 
kaugemale, kui on vajalik aluslepingu eesmärkide saavutamiseks. Seega, kui on olemas 
alternatiivsed võimalused sama eesmärgi saavutamiseks, tuleb valida selline variant, mis on 
nende eesmärkide püüdlemiseks kõige vähem koormav.
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On oluline märkida, et esildatud direktiiv läheb kaugemale, kui on siseturu paremini 
toimimise saavutamiseks vajalik, riivates ettevõtjate asjaomaseid aluspõhimõtteid (vabadus 
tegutseda turul vastavalt konkurentsieeskirjadele, vabadus oma tooteid eristada, vabadus 
kasutada kaubamärke ja õiguspäraselt omandatud ja väljaarendatud eristavaid märke) ning ka 
täisealiste tarbijate endi vabadust teha individuaalseid valikuid adekvaatse ja proportsionaalse 
teabe põhjal.

Peale selle on ettepanek võtta vastu direktiiv vastuolus Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, mis 
nõuab, et valitaks võimalikest alternatiividest kõige vähem piirav meede, ja hoiatab, et vaja on 
vältida, et tekitatud halvemus on seatud eesmärkidega võrreldes ebaproportsionaalne.

Vaatamata nõutavale tõendusele, on paljud esildatud direktiivi sätted selgelt 
ebaproportsionaalsed ja tuleb sel põhjusel tunnistada kehtetuks. Puuduvad viited sellele, et 
need meetmed – mis on meelevaldsed ja karistavad – parandaksid siseturu toimimist või 
saavutaksid väidetava rahvatervise eesmärgi.

III osa – Arvamus

Esitatud põhjendusi arvestades ja võttes arvesse asjaomase küsimuse eest vastutava komisjoni 
raportit, on Euroopa Liidu asjade komisjon järgmisel arvamusel:

1. Analüüsitav algatus rikub subsidiaarsuse põhimõtet, sest jagatud pädevuse 
valdkondades võib EL seadusandlikke meetmeid võtta ainult selliste tulemuste saavutamiseks, 
mida ei saa saavutada kohalikul tasandil, ning seepärast, et algatusega võetakse 
liikmesriikidelt pädevus, tõendamata, et riikide parlamendid ei suudaks saavutada samu või 
paremaid tulemusi, mis on ilmne ja selge subsidiaarsuse põhimõtte rikkumine.

2. Analüüsitav algatus rikub proportsionaalsuse põhimõtet, sest ELi õigusaktid ei tohi 
minna kaugemale, kui on aluslepingus sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalik, aga ka 
sellepärast, et algatus läheb kaugemale, kui on vajalik selle eesmärgi – siseturu 
väljakujundamine – saavutamiseks, mis on selge proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine.

3. Esitatud põhjendusi arvestades ja vastavalt 25. augusti 2006. aasta seaduse nr 43/2006 
(mida on muudetud 17. mai 2012. aasta seadusega nr 21/2012) artikli 3 lõikele 3 tuleb esitada 
käesolevale arvamusele lisatud resolutsiooni eelnõu täiskogu istungile.

4. Põhjendustes tõstatatud küsimustes jätkab Euroopa Liidu asjade komisjon 
seadusandliku protsessi jälgimist käesoleva algatuse suhtes, nimelt teabevahetuse teel 
valitsusega.


