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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

rohelise raamatu „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi 
tasandil” kohta
(2007/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: 
poliitikavalikud ELi tasandil” (KOM(2007)0027);

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist 
käsitlevat raamkonventsiooni (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC);

– võttes arvesse komisjoni deklaratsiooni REACHi kohta seoses tubaka lisaainetega 
(Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations on 
REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco additives);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et tubakasuits on kompleksne mürgisegu, mis sisaldab enam kui 4000 ainet, 
sealhulgas selliseid mürke nagu vesiniktsüaniidhape, ammoniaak ja süsinikmonooksiid, 
ning enam kui 50 ainet, mis on tõestatud kantserogeenid;

B. arvestades, et ainuüksi Euroopa Liidus sureb igal aastal vähemalt 650 000 inimest 
suitsetamise tagajärjel;

C. arvestades, et on teaduslikult tõestatud, et tubakasuits siseruumides põhjustab tõsiseid 
tervisekahjustusi ja enneaegset surma;

D. arvestades, et tubakasuits siseruumides kahjustab muu hulgas hingamisteid ja selle 
tagajärjeks on limaskestade ärritus, köha, kähedus, hingeldus, kopsude väiksem 
talitlusvõime, astma tekkimine ja süvenemine, kopsupõletiku tekkimine ja süvenemine, 
bronhiit ja kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused, ning et veresoonte kahjustused on 
niivõrd märkimisväärsed, et võivad põhjustada südameinfarkti ja insulti;

E. arvestades, et on tõestatud, et kopsuvähi oht on suurem, kui töötaja viibib töökohal 
tubakasuitsus, ning et näiteks toitlustusettevõtetes, kus suitsetamine on lubatud, on 
tõenäosus haigestuda kopsuvähki 50% suurem neil töötajatel, kes viibivad tubakasuitsus, 
kui neil töötajatel, kes tubakasuitsus ei viibi;

F. arvestades, et Euroopa Liidus sureb igal aastal hinnanguliselt 80 000 inimest passiivse 
suitsetamise tõttu;

G. arvestades, et tubakasuitsu toimele on eriti tundlikud lapsed;

H. arvestades, et tubakasuits raseduse ajal võib põhjustada suuremat väärarengu, 
nurisünnituse, surnult sündimise ja enneaegse sünnituse ohtu, loote kasvu aeglustumist, 
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väiksemat peaümbermõõtu ja sünnikaalu ning et on olemas seos passiivse suitsetamise ja 
keskkõrvapõletiku, kopsupuudulikkuse, astma ning imikute äkksurma vahel;

I. arvestades, et Euroopa Liit ja selle 27 liikmesriigist 25 on juba allkirjastanud ja 
ratifitseerinud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva 
raamkonventsiooni (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), mille 
preambulis on märgitud, et tubakasuitsu eest kaitsmise kohustus põhineb peamistel 
inimõigustel ja põhivabadustel ning FCTC artikli 8 kohaselt on kaitse tubakasuitsu eest 
põhiõigus;

J. arvestades, et vastutusrikka poliitika kohuseks on luua keskkond, kus suitsetamist ei peeta 
enam normaalseks, mis innustab suitsetajaid suitsetamist vähendama või sellest loobuma 
ning heidutab lapsi ja noori suitsetamisega alustamast;

K. arvestades, et kõikehõlmav suitsetamiskeeld kõigis suletud töökohtades, sealhulgas 
toitlustusettevõtetes ning kõigis avalikes asutustes ja ühistranspordivahendites kaitseks 
töötajate ja mittesuitsetajate tervist ning et seeläbi aidataks suitsetajatel suitsetamisest 
kergemini loobuda;

L. arvestades, et liikmesriikide toitlustusettevõtetes, kus on võetud kasutusele kõikehõlmav 
suitsetamiskeeld, ei ole märgata käibe olulist vähenemist;

M. arvestades, et tuleb lähtuda sellest, et tubakatoodete tarbimine tekitab Euroopa 
rahvamajandustele igal aastal sadadesse miljarditesse ulatuvat kahju;

N. arvestades, et tubakatoodete tarbimise tõttu tervishoiusüsteemidele tekkinud kulu kannab 
üldsus, mitte selle põhjustajad;

O. arvestades, et 70% ELi kodanikest on mittesuitsetajad;

P. arvestades, et 86% ELi kodanikest pooldab suitsetamiskeeldu töökohal, 84% 
suitsetamiskeeldu muudes avalikes kohtades, 61% baarides ja kõrtsides, 77% restoranides,

1. tervitab komisjoni rohelist raamatut alusena vastutusrikkale Euroopa poliitikale kodanike 
kaitseks tervist kahjustava tubakasuitsu eest;

2. tervitab nende liikmesriikide toimimisviisi, kes on juba võtnud tõhusaid meetmeid 
kaitseks passiivse suitsetamise eest;

3. kordab juba oma 23. veebruari 2005. aasta resolutsioonis Euroopa keskkonna- ja 
tervisealase tegevuskava (2004–2010) kohta1 komisjonile esitatud nõuet liigitada 
keskkonnas leviv tubakasuits võimalikult kiiresti kantserogeensete ainete seguna I 
kategooriasse;

4. palub komisjonil esitada 2008. aastaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, 
milles nähakse ette piiramatu suitsetamiskeeld Euroopa Liidu kõigis suletud töökohtades, 
sealhulgas toitlustusettevõtetes, ning kõigis suletud avalikes asutustes ja 
ühistranspordivahendites;

  
1 ELT C 304 E, 1.12.2005, lk 264.
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5. palub komisjonil koostada aruanne kulude kohta, mis tekivad suitsetamise ja tubakasuitsu 
toime tõttu Euroopa Liidu riiklikele tervishoiusüsteemidele ja majandusele;

6. palub komisjonil esitada võimaluse korral enne 2008. aastat ettepanek direktiivi 
2001/37/EÜ (tubakatoodete direktiiv)1 muutmise kohta, mis hõlmab vähemalt:

§ kõigi juba kättesaadavate toksikoloogiliste andmete alusel teadaolevalt 
kantserogeensete ja sõltuvust suurendavate lisaainete, eriti nende, mis pürolüüsil 
(põlemine temperatuuril 600–950 °C) moodustavad kantserogeene, kohest 
keelamist;

§ tubakatoodete jaoks üksikasjaliku registreerimis-, hindamis- ja loa taotlemise 
menetluse kasutuselevõttu;

§ kõigi selliste lisaainete automaatset keelamist, mille kohta tubakatoodete tootjad ja 
importijad ei esita täielikke andmekogusid (muu hulgas marginimetuse ja liigi alusel 
liigitatud kõigi koostisainete nimekirja, nende koguseid ja toksikoloogilisi andmeid);

§ tootjate kohustust avaldada (avalikud ja firmasisesed andmed) järelevalveasutustele 
kõik olemasolevad toksikoloogilised dokumendid lisaainete ja tubakasuitsus 
sisalduvate ainete kohta, sealhulgas pürolüüsisaaduste kohta;

§ tubaka lisaainete ja tubakasuitsus sisalduvate ainete tabeli koostamist ja tarbijate 
teavitamist sellest;

§ sellise rahastamissüsteemi kasutuselevõttu, mis paneb kõik hindamis- ja 
järelevalvestruktuuride loomise ja ülalpidamisega seotud kulud (nt sõltumatud 
laborid, personal, teaduslikud uuringud) tubakatoodete tootjatele;

§ tootevastutuse kohaldamist tootjatele ja tootjavastutuse kasutuselevõttu kõigi 
tubakatoodete tarbimise tagajärjel tekkinud tervishoiukulude rahastamiseks;

7. palub komisjonil vaadata läbi teised ELis kohustuslikud meetmed, nagu näiteks:

§ terves ELis kehtiv tubakatoodete müümise keeld alla 18aastastele noortele;

§ loa andmine sigaretiautomaatide ülespanemiseks vaid siis, kui noored nendele 
juurde ei pääse;

§ tubakatoodete kõrvaldamine jaemüügikaupluste iseteeninduslettidest;

§ tubakatoodete kaugturu (nt Interneti vahendusel) keelamine noortele;

8. palub liikmesriikidel aidata asjakohaste meetmetega neid suitsejaid, kes soovivad 
suitsetamisest loobuda;

  
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2005. aasta direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, 

esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26).
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9. julgustab komisjoni jätkama toetavate meetmete võtmist ELi tasandil, nagu näiteks 
teadlikkust tõstvad meetmed;

10. nõuab osana eelarvepädevast institutsioonist kõnealuses kontekstis selliste teadlikkust 
tõstvate meetmete rahastamise, mida praegu rahastatakse ühenduse tubakaalase 
uurimustöö ja teabelevi fondist, tagamist täies mahus ka pärast fondi tegevuse lõpetamist;

11. palub, viidates oma juhatuse eeskujule, alates 1. augustist 2007 kehtestada 
suitsetamiskeeld Euroopa Parlamendi ruumides;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Tubakasuits on siseruumides kõige olulisem ja ohtlikum saasteaine, mida on võimalik vältida, 
ja siseruumide õhusaaste peamine põhjus. Tubakasuits sisaldab tuhandeid keemilisi aineid, 
sealhulgas enam kui 250 kantserogeeni ja mürgist ainet.

Tubakasuitsu osakesed jäävad seintele, lagedele ja ruumis olevatele esemetele ning eraldavad 
ruumi õhku pidevalt saasteaineid, eelkõige kantserogeene; seega on ruum, kus suitsetatakse ja 
kus on varem suitsetatud, ka pikaajaliselt saasteainete, sealhulgas kantserogeenide, 
mutageenide või soojätkamisfunktsiooni kahjustavate ainete allikaks.

Enamiku tubakasuitsus sisalduvate kantserogeenide puhul ei ole olemas mõjuläve, millest 
allpool ei ole tervis ohus. Ka väike kogus tubakasuitsus sisalduvaid kantserogeene võib 
soodustada kasvajate arengut.

Ventilatsiooniseadmed ei kaitse tõhusalt tubakasuitsus leiduvate saasteainete eest, kuna isegi 
kõige moodsamad ventilatsioonisüsteemid ei suuda kahjulikke koostisaineid ruumi õhust 
täielikult kõrvaldada.

Kõik juhtivad terviseorganisatsioonid, muu hulgas ka Maailma Terviseorganisatsioon koos 
oma Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskusega IARC, on andnud selged soovitused poliitika 
jaoks, mis kaitseks tubakasuitsu paljukomponendilise mürkide segu eest. Vastavalt sellele on 
lisameetmeteks järgmised põhimõtted: üksnes 100%liselt suitsuvabad siseruumid on 
tervislikud siseruumid, mis tahes liiki ventilatsioonisüsteemid ega ka suitsetamistsoonide 
rajamine ei kaitse täielikult genotoksiliste kantserogeenide eest.

Kõik inimesed peaksid saama oma töökohal, siseruumides ja avalikes asutustes töötada 
suitsuvabalt. Selleks on vaja õigusakte, kuna korduvalt on nähtud, et vabatahtlikud 
kokkulepped ei toimi.
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