
 
 
 
 
 
 

 
 
Konsulteerimine tubakavaba Euroopa küsimuses 
 
Käesolevaga esitame Eesti Sotsiaalministeeriumi seisukohad Komisjoni rohelises 
raamatus „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil” 
esitatud küsimuste osas. Seisukohtade kujundamisse olid kaasatud ka vastavate 
sidusrühmade esindajad. 
 
Kumb IV peatükis pakutud kahest lähenemisviisist oleks oma haarde poolest suitsuvaba 
algatuse puhul soovitavam: suitsetamise täielik keelamine kõikides kinnistes avalikes 
ruumides ja töökohtades või keelamine, mille puhul valitud asutuste kategooriatele 
tehakse erand? Palun märkige oma valiku põhjus(ed). 

Passiivse suitsetamise vastaste meetmete valikul peame lähtuma nende tõendus-
põhisusest. Üheks toimivaks meetmeks passiivse suitsetamisega kaasneva tervisekahju 
vähendamisel on tubakavaba keskkonna suurendamine. Inimese käitumist mõjutab kõige 
enam teda ümbritsev füüsiline, psühhosotsiaalne, sotsiaalpoliitiline ja sotsiaalmajanduslik 
keskkond. Keskkond sunnib inimest tegema korrektiive oma käitumises. 

Eelistame suitsetamise keelustamist erandite lubamisega suitsetamisele eraldi ventilee-
ritud kinnistes suitsuruumides, kus oleks välistatud asutuste personali ja külastajate 
tervise kahjustamine tubakasuitsu poolt.  

 

Milline V peatükis kirjeldatud poliitikavalikutest oleks suitsuvaba keskkonna edendamiseks 
kõige soovitavam ja asjakohasem? Millist ELi sekkumisvormi peate vajalikuks, et 
saavutada suitsetamisvastased eesmärgid? 

Eelistame reguleerida suitsetamise keelustamist eelkõige rahvuslikul tasandil siduva 
õiguse loomise kaudu. Siseriiklikult oleme valinud lahenduse, mis keelustab suitsetamise 
erandite lubamisega eraldi ventileeritud kinnistes suitsuruumides, kus oleks välistatud 
asutuse personali ja külastajate tervise kahjustamine tubakasuitsu poolt. Eraldi kinniste 
suitsuruumide sisseseadmine ei ole ettevõtjale kohustuslik. Ennekõike on sellise 
lähenemise eesmärk vähendada haigestumise riski selle sektori teeninduspersonali seas. 
Suitsetamise koha ja tingimuste muutmine ebamugavaks suunab suitsetajaid enam 
tubakasõltuvusest loobumisele kui teadmine ja manitsused suitsetamise kahjulikkusest. 

Euroopa Liidu tasandi meetmed on vajalikud siseriiklike regulatsioonide toetamiseks või 
nende koordineerimiseks. Ka siin eelistame siduvaid seadusandlikke abinõusid. Komisjoni 
rohelises raamatus pakutud lahendustest peame sobivaimaks varianti, milles nähakse 
ette olemasolevate direktiivide sätete muutmine selliselt, et kogu keskkonna tubakasuitsu 
oleks võimalik klassifitseerida kantserogeenina. 

Lisaks õiguslikele meetmetele peame vajalikuks Komisjoni toetavat tegevust know-how 
osas. Pakume välja idee kompetentsikeskuse loomiseks Euroopa Liidus, kust oleks 
võimalik passiivse suitsetamise osas saada ühtsetel alustel koostatud juhendeid, 
võrdlevaid analüüse olukorrast erinevates liikmesriikides, infot parimatest praktikatest, 
koolitust õhukvaliteedi spetsiifilisteks uuringuteks jms. 
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