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Kommenteeritud kokkuvõte 
 
Tubakatarbimise mõju üksikisiku ja elanikkonna tervisele kogu Euroopas on kirjeldatud 
käesoleva aruande 1. peatükis. Olenemata tubakatoodete tarbimise piiramisel tehtud 
edusammudest on suitsetamine jätkuvalt suurim surma ja haigus te põhjus Euroopa 
Liidus. Igal aastal sureb suitsetamise tõttu üle 650 000 eurooplase, s.o üks seitsmest 
surmajuhtumist kogu Euroopa Liidus, ja üle 13 miljoni inimese kannatab suitsetamisest 
tuleneva tõsiste krooniliste haiguste käes. Samuti on praeguseks kahtlusteta kindlaks 
tehtud, et tubakasuits tekitab tervistkahjustava keskkonna, mille tõttu surevad lisaks 
kümned tuhanded mittesuitsetavad eurooplased ja mitu miljonit inimest põeb teiste suitsu 
sissehingamisest põhjustatud haigusi. 
 
Suitsetamine kahjustab peaaegu igat inimorganismi elundit, põhjustades mitmeid haigusi, 
kuid täielik kahjustuse ulatus on veel teadmata, sest isegi tänapäeval, 50 aastat pärast 
suitsetamise ja kopsuvähi vahelise seose avastamist, leitakse ikka haigusi, mille 
põhjuseks on suitsetamine. Siiski on teada, et pooled pidevalt ja regulaarselt suitsetavad 
inimesed surevad suitsetamise tõttu ja et need, kes surevad seetõttu keskeas, kaotavad 
elust keskmiselt 22 aastat ning on suurema osa oma lühikesest elust nõrga tervisega.  
 
Kuigi tubaka tarbimise epideemia on erinevates Euroopa riikides erinevas staadiumis, on 
selge, et suitsetamise tõttu surevad ja kannatavad kehva tervise käes järgmiste kümnete 
aastate jooksul miljonid eurooplased.  Suitsetamisest tingitud naiste suremus kasvab ja 
praegu ei ole veel mõistetud naiste hulgas tubakatarbimise epideemia ulatust.   Neljas 
Euroopa Liidu liikmesriigis kasvab veel praegugi meeste suremus kopsuvähi tõttu.  
Suitsetamine on üha rohkem seotud ka vaesusega ja see aitab olulisel määral kaasa 
ebavõrdsuse suurenemisele tervishoiu valdkonnas kogu Euroopa Liidus. Selleks, et 
illustreerida tubakatarbimise mõju Euroopa Liidus, esitatakse suremusnäitajate 
lühikirjeldused viie Euroopa riigi kohta.  
 
Arvestades, et kõiki kõnealuseid surmajuhtumeid ja haigusi saab täielikult vältida, 
uuritakse 1. peatükis ka seda, kuidas nikotiin teeb inimesed suitsetamisest sõltuvaks ja 
kui suurt kasu toob tervisele suitsetamisest loobumine.  
 
2. peatükis kirjeldatakse, kuidas kõiki Euroopa Liidu liikmesriike mõjutab tubakatoodete 
tootmine, valmistamine, turustamine ja müük. Tubakakasvatus moodustab üksnes 
väikese osa Euroopa Liidu põllumajanduslikust tegevusest − tubakat toodavad üksnes 
1,3% põllumajandusettevõtetest, kasutades selleks 0,1% põllumajandusmaast.  Peale 
selle on Euroopa osakaal maailma tubakakasvatuses vähenenud alates 1980ndate 
aastate keskpaigast.   
 
Olenemata sellest on tubakas Euroopas kõige enam subsideeritav põllukultuur hektari 
kohta. EL kulutab kõnealustele subsiidiumidele igal aastal peaaegu 1000 miljonit eurot: 
2,3% ühise põllumajanduspoliitika eelarvest ja 1,1% komisjoni üldeelarvest. EL on teinud 
targa otsuse loobuda järk-järgult nendest subsiidiumidest 2010. aastaks.   
 
Euroopa Liidus/Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni piirkonnas valmistatavad 
tubakatooted moodustavad püsivalt hinnanguliselt 25% maailma sigarettide toodangust. 
Euroopa Liit on toortubaka puhasimportija ja valmis tubakatoodete puhaseksportija, luues 
20% maailma varudest. Tubakakasvatuse ja -valmistamisega seotud töökohad 
moodustavad üksnes 0,13% ELi töökohtadest ja see näitaja väheneb veelgi.  
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Tubakatarbimise piiramiseks tehtavad jõupingutused mõjutavad tööhõivet äärmiselt 
vähesel määral, sest raha, mis praegu kulutatakse tubakale ja sellega seotud 
meditsiinilisele abile, kulutatakse muudele kaupadele ja teenustele või säästetakse 
investeeringuteks teistes valdkondades.  
 
Euroopa Liidul lasub suitsetamise tõttu suur majanduslik koorem.  Kõnealused kulud 
moodustavad konservatiivse hinnangu kohaselt 98–130 miljardit eurot aastas või 
1,04−1,39% piirkonna sisemajanduse kogutoodangust aastal 2000. Tegelikud kulud on 
kahtlemata suuremad ja need suurenevad veelgi, kui ei võeta kasutusele asjakohaseid 
meetmeid. Kõnealune kulude suurenemine tuleneb suitsetamise suuremast levimusest 
kümnes uues Euroopa Liidu liikmesriigis, ravivõimaluste paranemisest ja suurenevast 
nõudmisest tervishoiuteenuste järele. Suitsetajad, aga ka mittesuitsetajad, valitsused ja 
töötajad peavad need kulud katma. Empiirilised tõendid näitavad, et tubakatarbimine on 
riigi eelarvele netokoormaks isegi pärast kogutava tubakamaksu ja suitsetajate 
enneaegsest suremisest tingitud sotsiaalkindlustusmaksete säästude arvestamist.  
 
Euroopa Liidu liikmesriigid nõuavad tubakatoodetelt peale käibemaksu nii väärtuselist kui 
ka eriaktsiisi. Aktsiisimaksu tüübi valik mõjutab olulisel määral sigaretipakilt makstavat 
maksusummat ja see on üks põhjus, miks sigarettide hind on eri liikmesriikides erinev. 
Eriaktsiisid on tõhusamad, neid on kergem hallata ja need toetavad tõhusamalt Euroopa 
Liidu tervisekaitse eesmärke, sest ohjeldavad võrdselt kõikide sigaretimarkide 
suitsetamist ega soodusta odavamate markide väljavahetamist.   
  
2. peatükis kirjeldatakse, kuidas tubaka maksustamise tase Euroopa Liidu liikmesriikides 
on praegu potentsiaalse tuluteenimise seisukohast alla optimaalset taset.   Kõrgemate 
tubakamaksude kehtestamine on isegi salakaubaveo olemasolul kahtlemata kõige 
tulemuslikum tubakatarbimise piiramise meede, mis toob sisse maksutulu. Kõrgemad 
tubakamaksud tõstavad sigarettide hinda, mis on enamikule Euroopa Liidu elanikkonnast 
endiselt küllaltki taskukohane. Tubakatarbimise piiramise meetodid, mis ei ole hinnaga 
seotud, on tõhusaimad laiaulatusliku tubakatarbimise piiramise programmi osana. Kuigi 
sigarettide salakaubavedu ei hoia ära kõrgemate sigaretimaksude soovitavat mõju 
tubakatarbimisele ja valitsuse tuludele, võib see kõnealuse meetme mõju vähendada.  
 
3. peatükis kirjeldatakse, kuidas on alates 1980ndatest aastatest arendatud Euroopa 
Liidus tubakatoodete tarbimise piiramise poliitikat Euroopa Liidu enda pideva arememise 
foonil, kaasa arvatud  ühenduse laienemine kuuelt riigilt (1957) üheksale riigile 1973. 
aastal, kümnele riigile 1981. aastal, kaheteistkümnele riigile 1986. aastal, viieteistkümnele 
riigile 1995. aastal ja 25 riigile 2004. aastal.  See on seotud ka ühenduse institutsioonide 
vaheliste, nende institutsioonide ja liikmesriikide vaheliste, liikmesriikide vaheliste, samuti 
Euroopa Ühenduse (EÜ) ning kolmandate riikide ja ühenduseväliste organisatsioonide 
(näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsiooni) vaheliste dünaamiliste suhetega. 
 
Iga Euroopa Liidu õigusakti, direktiivi, määruse, otsuse või soovituse õiguslik alus peab 
sisalduma Euroopa Liidu asutamislepingutes. Siiani on kõik tubakatoodete märgistust, 
reklaami ja reguleerimist käsitlevad õigusaktid põhinenud siseturuga seotud õigusalusel, 
artikkel 95 EÜ (varem artikkel 100a EÜ), mitte tervisekaitsega seotud õigusalusel (artikkel 
152), mis ei võimalda selliste õigusaktide jõustamist. Osaliselt seepärast on vaidlustatud  
neli pärast 1989. aastat jõustatud tubakatoodete märgistust, turustamist ja reguleerimist 
käsitlevat õigusakti kuuest ning tubakatööstus on esitanud komisjoni vastu muid kaebusi 
seoses seadusandlusprotsessi muude aspektidega. Sellest olenemata on tehtud suuri 
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edusamme, kuigi tervisekaitsega seotud asjakohase õigusliku aluse olemasolul oleks 
praeguseks tubakatarbimise piiramisega Euroopas veelgi kaugemale jõutud. 
 
Alates 1987. aastast on tubakatarbimise piiramine olnud Euroopa Liidu 
tervisekaitsepoliitika keskmes, jagunedes nelja suurde valdkonda: tervisekaitse, 
maksustamine, töötervishoid ja tööohutus ning põllumajandus. Suurema osa ühenduse 
tubakatarbimise piiramise poliitikast on algatanud ja välja töötanud Euroopa Komisjoni 
tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraat (enne V peadirektoraat: tööhõive ja sotsiaalpoliitika 
direktoraat).  Praeguseks on tänu kõnealusele poliitikale olemas muu hulgas direktiivid 
tubakatoodete reklaami, märgistuse ja tõrvasisalduse kohta, tubakatoodete direktiiv, 
tubaka maksustamist käsitlevad õigusaktid, töötervishoiu ja tööohutuse direktiivid, millega 
piiratakse suitsetamist töökohas; on toimunud kaks koos Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooniga korraldatud konverentsi, kolm Euroopa Ühenduse 
eesistujariigi konverentsi ning toetatakse muid konverentse, mis käsitlevad 
tubakatarbimise piiramist Euroopas. EL on allkirjastanud ka Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni 
(FCTC) ja võtnud mõnedes liikmesriikides tarvitusele tõhusaid meetmeid tubaka 
salakaubaveo vastu.  
 
Samuti kirjeldatakse 3. peatükis, kuidas pandi programmiga Euroopa vähi vastu (EAC) 
alus edukale ELi suitsetamise ennetamise poliitikale.  Kõnealuse programmi edukuse 
põhitegurid olid kõrgetasemeline poliitiline toetus, vähispetsialistide komisjon, Euroopa 
Komisjoni asjakohane töörühm, koostöö peamiste sidusrühmadega, kõrgetasemeline 
meediapoliitika, ennetav seadusandlik lähenemisviis ning spetsialistide rühma poliitikale 
vastav teadustöö seadusandlike algatuste toetuseks.  
 
Nõukogu on tegelenud tervishoiu valdkonnaga väga aktiivselt alates 1985. aastast ja 
tubakatoodete tarbimise piiramine on olnud nõukogu üks peamistest prioriteetidest. 
Aastatel 1988−2003 kohtus tervishoiunõukogu 35 korral, millest 31 korral oli päevakorras  
tubakatoodete tarbimise piiramine. 
 
Arutelu tubakatoodete reklaami üle Euroopa Liidus on kestnud 15 aastat ja see jätkub ka 
praegu, kuigi momendil kehtib 18 Euroopa Liidu riigis tubakatoodete reklaami keeld. 
Euroopa Liidu esimesel tubakatoodete märgistust käsitleval direktiivil on olnud ülisuur 
mõju. Kuna direktiivid on liikmesriikidele siduvad, pidid ka riigid, kus tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitlevad õigusaktid peaaegu puuduvad, tõhustama terviseohu 
hoiatusi, ning Euroopa Liidu õigusaktid said eeskujuks paljudele riikidele, mis soovisid 
Euroopa Liiduga ühineda.  
 
Euroopa Liidu tubakatoodete poliitika on avaldanud mõju ka väljaspool Euroopa Liitu. 
Näiteks Rootsis jõudis tubakatarbimise piiramise poliitika stabiilsesse vaheetappi 
1980ndatel aastatel.  EAC-programm (milles Rootsi osales) hõlmas mitmeid 
ettepanekuid, mis Rootsi seisukohast näisid tol ajal radikaalsed ja vasturääkivad. EACga 
tõhustati Rootsis taas tubakatoodete tarbimise piiramist 1990ndatel aastatel. Euroopa 
Ühenduse õigusaktid tugevdasid Maailma Tervishoiuorganisatsiooni raamkonventsiooni. 
 
Niisiis, 3. peatükis näidatakse, et olenemata tervisekaitsealaste õigusaktide tuginemisest 
siseturuga seotud õigusalusele, on Euroopa Ühendus võtnud viimase 20 aasta jooksul 
väga mitmeid tubakatoodete tarbimise piiramise meetmeid, mis on avaldanud tohutut 
mõju Euroopa Liidus ja sellest väljaspool. Kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid 
ratifitseerivad FCTC, tagatakse sellega laiahaardeliste tubakatoodete reklaami keeldude 
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kehtestamine riigisiseselt viie aasta jooksul alates ratifitseerimisest, muutes sellega 
kehtetuks 1998. aasta tubakatoodete reklaami direktiivi.  Sellega jäetakse järgmisse 
kümnendisse Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide kaks kõige pakilisemat ülesannet − 
tubakatoodete reguleerimine ja suitsetamise piiramine töökohtades.  
 
Käesoleva aruande 4. peatükis kirjeldatakse, kuidas tubakatoodete tarbimise piiramise 
programmide rahastamine on seotud tubakatarbimisega. Põhimõtteliselt, mida rohkem 
tehakse kulutusi tubakatoodete tarbimise piiramiseks, seda tõhusamalt vähendatakse 
suitsetamise levimust. USAst pärit andmete analüüs näitab järjekindlalt, et tubakatoodete 
tarbimise piiramiseks tehtavad kulutused vähendavad sigarettide müüki. Massimeedia 
kampaaniate tõhusus sõltub nende ulatusest ja kestusest. Kulutused peavad olema 
piisavalt suured, et vastav sõnum jõuaks suitsetajateni piisavalt palju kordi ja piisavalt 
pika aja jooksul. Suuresti tänu sellisele kulutusele vähenes suitsetamise levimus 
Massachusettsis 23,5 protsendilt 1990. aastal 19 protsendile 1999. aastal, vähenedes 
neli korda rohkem kui teistes USA osariikides. Vastukaaluks, kuigi Ühendkuningriigis oli 
suitsetamise levimuse vähenemine aastatel 1970−1990 suurim maailmas, on see 
praeguseks oluliselt aeglustunud ning praeguste arengutendentside puhul ei küündi see 
Massachusettsi tasemeni veel järgmise 20 aasta jooksul. 
 
USA haiguste leviku piiramise ja profülaktika keskuste (CDC) hinnangul peaksid osariigid 
kulutama tubakatoodete tarbimise piiramise programmidele nende tõhususe tagamiseks 
piisava aja jooksul 1−3$ inimese kohta aastas. Kõnealused keskused soovitavad ka 
kõrge ja madala kulutaseme kohaldamist. Californiale soovitavad nad kõrgeks kulutuseks 
17$ inimese kohta aastas ja madalaks kulutuseks 6$.  Tegelik kulu on 4$ inimese kohta. 
Massachusettsis oli tegelik kulu 7$. Ühendkuningriigis on vastav näitaja praegu üksnes 
alla 2$ aastas, mis on kolm korda väiksem kui California jaoks soovitatav näitaja, kuigi 
Euroopa Liidus on Ühendkuningriik selles vallas suurim kulutaja. Euroopa Ühenduses 
tähendaks Massachusettsi näitaja ümberarvestatult 5,7 eurot inimese kohta või 2600 
miljonit eurot aastas ning isegi Ühendkuningriikide tegelik näitaja oleks ümberarvestatult 
740 miljonit eurot tubakatoodete tarbimise piiramiseks aastas. Seega teevad Euroopa 
Liidu liikmesriigid tubakatoodete tarbimise piiramiseks liiga vähe kulutusi. 
 
Euroopa riikidest on pärit mõned tõendid erinevate konkreetsete poliitikaelementide mõju 
kohta, sealhulgas uued tõendid Belgiast, Hollandist, Poolast ja Ühendkuningriikidest selle 
kohta, et suurematel ja väljapaistvamatel terviseohu hoiatustel on oluliselt suurem 
mõõdetav mõju. Reklaamikeeldude puhul järeldas Maailmapank, et kõige 
laiaulatuslikumad piirangud vähendaks tarbimist suure sissetulekuga riikides >6%.  Selle 
hinnangu põhjal väheneks sigarettide tarbimine tänu Euroopa Ühenduse (tühistatud) 
reklaamikeelule peaaegu 7%. Euroopa Liidu salakaubaveo vastaste meetmetega on 
vähendatud salakaubavedu liikmesriikide tasemel, nagu seda on tehtud näiteks 
Hispaanias, ühes vähestest riikidest, mis on salakaubaveoga edukalt võidelnud. Aastatel 
1995−2002 vähenes salakaubana sisseveetavate sigarettide osakaal turul 16%-lt 2%-le. 
Viimaks vaadatakse üle tõendid Ühendkuningriigis kohaldatavate uute raviteenuste mõju 
kohta, mis näitavad, et kõnealuste teenustega jõutakse õnnestunult mahajäänud 
piirkondade suitsetajateni, aidates potentsiaalselt vähendada ebavõrdsust tervishoiu 
valdkonnas. 
 
Euroopa Liidu tubakatarbimise piiramise poliitika tugevdamise eesmärgil tuleks 
suurendada teadusuuringutele tehtavaid kulutusi.  Kõige kiireloomulisemalt oleks vaja 
mõõta standardsete meetoditega üleeuroopalist suitsetamise levimust. Kõnealuseid 
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uuringuid tuleks teha võimaluse korral igal aastal ja nende tulemused tuleks avaldada nii, 
et Euroopa kodanikud võiksid näha tubakatarbimise piiramise poliitika tulemusi. 
 
Et suitsetamine levib järjest enam alamates sotsiaalmajanduslikes rühmades, on nende 
rühmadeni jõudmine väga oluline, kui tahetakse vähendada tubakatarbimist Euroopas. 
Selle ülesande täitmiseks tuleks laiaulatusliku tubakatarbimise piiramise poliitika raames 
rakendada täielikult alamate sotsiaalmajanduslike rühmade vajadustele kavandatud 
meetmeid ja suitsetamise levimuse uuringud peaksid sisaldama andmeid, mis on 
liigitatud sotsiaalmajandusliku staatuse järgi.  
 
4. peatükis määratletakse tubakatarbimise piiramise põhipoliitikana järgmised 
sekkumistegevused, mida tuleks käsitada kõige tähtsamana kõikides tubakatarbimise 
piiramise programmides: hinnatõus kõrgema maksustamise kaudu; kõikide 
tubakatoodete, logode ja markide laiaulatusliku reklaamimise ja edendamise keeld; 
suitsetamise keeld/piirang töökohtades; tarbija tõhusam teavitamine, sealhulgas 
vastureklaam (avaliku teabe kampaaniad), kajastamine massiteabevahendite kaudu ning 
teadusuuringute tulemuste avaldamine; suured ja otsesed terviseohu märgistused 
sigaretikarpidel ja muudel tubakatoodetel; ning lõpuks ravi suitsetamisest vabanemiseks, 
kaasa arvatud parem juurdepääs ravimitele. 
 
5. peatükis märgitakse, et tubakatooteid peaks reguleerima ka valitsus, kuigi on ülitähtis, 
et see ei juhiks tähelepanu kõrvale eespool nimetatud muudelt tubakatarbimise piiramise 
olulistelt osadelt. Kuni tänaseni on reguleerimisel keskendutud peamiselt tõrva, nikotiini ja 
süsinikoksiidi (CO) sisalduse masinmõõtmisele ja koostisainetele. Sigarettide ja muude 
tubakatoodete keerukuse tõttu on aga vaja uut ja laiaulatuslikumat reguleerivat 
raamistikku, mille eesmärk on vähendada nende kahjulikkust, keskendudes mitmetele 
tahkudele, sealhulgas toote omadustele ja keskkonnaohtlikkusele, kokkupuudetele, 
kahjudele, haiguste ohule, väidetele ja teadustööle ning järelevalvele. Peale selle, 
tunnistades nii seda, et tubakatooted on kõrgtasemel välja töötatud keerukad 
nikotiinieraldusvahendid, kui ka uute tubaka- ja nikotiinitoodete potentsiaalset levikut 
lähitulevikus, on tähtis, et määrustes võetaks arvesse nikotiini põhirolli ja et loodaks eri 
toodete tähendusliku hindamise raamistik.  
 
5. peatükis sätestatud laiaulatusliku reguleeriva raamistiku puhul on vaja praegusest palju 
enam tehnilisi oskusi ja asjatundlikkust. Seepärast on vaja suuremaid 
reguleerimisvõimalusi. 
 
6. peatükis kirjeldatakse tubakatööstuse laiahaardelisi ja süsteemseid jõupingutusi 
tubakatarbimise piiramise poliitika mõjutamiseks Euroopas. On selge, et sidusrühmade 
suhtes on kohaldatud ühtset turutegevuse strateegiat, mis peegeldab tarbijate suhtes 
kohaldatavat strateegiat. Mõlemal juhul on eesmärk sama, s.o mõjutada käitumist: 
tarbijate puhul suitsetamisega seotud käitumist; sidusrühmade puhul nende reguleerivat, 
lobitööga seotud ja ametialast käitumist. Sellise tegevuse koondeesmärk on korporatiivse 
ettevõtte suurem tulusus ja pikaajalisus. Kõnealuse protsessi käigus kahjustatakse 
enneolematult Euroopa inimeste tervist.   
 
Tubakatööstuse “sidusrühmadele suunatud turutegevuses” kasutatavad strateegiad 
hõlmavad ohtude kindlaks tegemist nende vähendamise eesmärgil ja võimaluste kindlaks 
tegemist nende kasutamise eesmärgil. Näiteks, 1998. aasta tubakareklaami keeld oli oht, 
kuid seda oli võimalik rünnata, kasutades ära kaastundlikke liikmesriike, subsidiaarsuse 
põhimõtet ja Euroopa Liidu suhteliselt nõrku tervisekaitsenorme. Tööstus tegi isegi 
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kindlaks potentsiaalsed liitlased ja rakendas neid sobiva vastutasu eest. Liitlasi leiti 
suitsetajate õiguste eest võitlevatest rühmadest rohujuure tasandil kuni riigipeadeni. Tehti 
kindlaks ka vastuolijad, keda pigem rünnati kui meelitati. Tööstuse süsteemsed katsed 
kahjustada Maailma Tervishoiuorganisatsiooni on siinkohal kõige märkimisväärsemad, 
kuid sihtmärgiks on võetud ka väiksemaid organisatsioone, sealhulgas Rahvusvaheline 
Vähiuurimiskeskus (IARC) ja European Bureau for Action on Smoking Prevention 
(Suitsetamise ennetustegevuse Euroopa osakond). 
 
Aruandes näidatakse, et tubakatööstuse “sidusrühmadele suunatud turutegevus” on 
olnud tõhus ja selle mõju ei saakski olla rängem. Näiteks ühes olulises 
poliitikavaldkonnas, s.o turustusalase teabeleviku juhtimises, õnnestus tööstusel 
kummutada Euroopa põhidirektiiv. Kui 2003. aastal kehtestati Ühendkuningriigis 
samalaadne reklaamikeeld, tegi valitsus arvutuse, et see päästaks 3000 elu aastas. Selle 
loogika järgi maksis tubakatööstuse edu võitluses Euroopa reklaamikeeluga kümneid 
tuhandeid elusid.  
 
Ühes mõttes on selline sidusrühmadele suunatud turutegevus ootuspärane; katsed 
mõjutada reguleerivat keskkonda kuuluvad tavapärase äritava juurde. Kuid tubakaäri ei 
ole tavapärane äri. Sigaretid on haruldaselt kahjulikud ja tubakast põhjustatud haiguste 
ulatus ning enneaegne surm on ennekuulmatu. Nende oht rahva tervisele on viinud 
järjest tõs isemate piirangute kehtestamiseni tarbijale suunatud tubaka turustamisel. 
Sidusrühmadele suunatud turutegevust jätkatakse aga vabalt ja tubakatööstuse 
seisukohast pööratakse sellele väidetavalt järjest suuremat tähelepanu.  
 
Seepärast on vaja kiiresti peatada tööstuse katsed mõjutada tubakatarbimise piiramise 
poliitikat Euroopas. Üheks võimaluseks on tubakaturu täielik reguleerimine; selle 
meetodiga välistataks kogu sidusrühmadele ja tarbijatele suunatud turutegevus. 
 
Käesoleva aruande 7. peatükis antakse mitmed allpool esitatud soovitused edasiseks 
tubakatarbimise piiramiseks Euroopa Liidus. 
 
1. Organisatoorsed ja struktuurilised soovitused: investeeringud 

ja reguleerimisvõimalused 
 
• Liikmesriigid ja Euroopa Ühendus peavad kinnitama enda pühendumist 

tubakatoodete tarbimise piiramisele ja tubakast põhjustatud haigestumuse ja 
suremuse vähendamisele, ratifitseerides ja rakendades esimesel võimalusel 
FCTCd. FCTC rakendamiseks peavad kõik liikmesriigid arendama välja ja 
rakendama laiahaardelisi tubakatarbimise piiramise strateegiaid, mis hõlmaksid 
ennetamist, kaitset, suitsetamisest vabanemist ja kahju vähendamist. FCTCd 
tuleks rakendada vastavalt võimalikult rangetele normidele siseriiklike 
põhiseaduslike piirangute raames.  

 
• Laiahaardeliste tubakatarbimise piiramise strateegiate rakendamiseks on vaja 

tubakatoodete tarbimise piiramisse kogu Euroopa Ühenduses palju rohkem 
investeerida. Majandusalased tõendid näitavad, et tubakatoodete tarbimise 
piiramisega seotud sekkumistegevus on laste immuniseerimise kõrval teine  
majanduslikult tulusaim sihtkoht haigekassa vahendite kulutamiseks. USA 
haiguste leviku piiramise ja profülaktika keskused (CDC) on määranud 
soovituslikuks kulutuste summaks USAs 4,8−12,73 eurot inimese kohta ning 
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samad summad tuleks kasutusele võtta ka Euroopa Ühenduses. Arvestades 
seda, et praegu on suitsetamise ennetamiseks tehtavad kulutused väikesed, 
soovitatakse liikmesriikidel suurendada kulutusi otsekohe 1−3 euro võrra inimese 
kohta.  

 
• Laiahaardelise tubakatarbimise piiramise strateegiate rakendamiseks on vaja ka 

suuremaid reguleerimisvõimalusi ja asjatundlikkust. Eelistatava võimalusena 
võivad liikmesriigid rajada tubakatarbimise piiramise strateegiate 
kooskõlastamiseks asjakohased siseriiklikud asutused. Sellised asutused võiksid 
kuuluda suitsetamise ennetamise poliitika eest vastutava ministeeriumi või 
tervisekaitseinstituudi alla või olla iseseisvad üksused. Tubaka reguleerimise 
mitmekesise laadi kajastamiseks oleks vaja asjakohast hulka reguleerimisoskusi.  

 
• Euroopa Ühendusel on selge roll strateegiate kooskõlastamisel ja toetamisel 

siseriiklikul tasandil ja liikmesriikide valitsuste vahelise koostöö hõlbustamisel. 
Tubakatarbimise piiramise meetmete jaoks Euroopas kättesaadavad vahendid on 
palju väiksemad kui teiste jurisdiktsioonide, näiteks USA ja Kanada all 
kättesaadavad vahendid. Euroopas toimuv tegevus on ülitähtis tubakatööstuse 
riikidevahelise iseloomu tõttu ning teabe vahetamise ja parimate tavade 
kirjastamise hõlbustamise vajaduse tõttu. Riigiüleselt saab võtta tarvitusele 
mitmeid majanduslikult tulusaid meetmeid. Seepärast soovitatakse aruandes, et 
Euroopa tasandil oleksid edaspidi vahendid tagatud ja kättesaadavad.  
Olemasolevaid Euroopa rahastamisallikaid, näiteks ühenduse tubakaalase 
teadustöö ja teabelevi fondi, tuleks kasutada kõige tõhusamate suitsetamise 
ennetamise meetmete võtmiseks ja liikmesriikide meetmete täiendamiseks. 
Tubakatarbimise piiramiseks ette nähtud vahendite kasutamist tuleks jätkata 
ühenduse tubakafondi jaoks aastateks 2006−2008 ette nähtud tasemel.   

 
• Euroopa Ühenduse tasandil on vaja tubakatoodete tarbimise piiramise toetuseks 

suuremat pädevust. Eelkõige on vaja oluliselt suurendada nikotiini- ja 
tubakatoodete hindamis- ja reguleerimisvõimalusi koos vajalike tehniliste 
oskustega komisjonis ja liikmesriikides. Liikmesriikides võiksid sellised töötajad 
kuuluda eespool kirjeldatud asjakohastesse tubakatarbimise piiramise 
asutustesse. Euroopa tasandil võiks selle saavutada, laiendades Euroopa 
Komisjoni olemasolevaid võimalusi ja/või rajades Euroopa tubaka- ja 
nikotiinitoodete reguleerimisasutuse. Käesoleva aruande koostamisele kaasa 
aidanud eksperdid arvasid ühiselt, et Euroopa asutuse loomine oleks parim ja 
kõige proportsionaalsem tegu teisi tooteid (näiteks farmaatsiatooteid, toiduaineid 
ja kosmeetikatooteid) käsitlevate olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktide 
raames.  

 
• Sellisele asutusele antakse üle kõik tubaka- ja nikotiinitoodete väliskujunduse ja 

turustamisega seotud aspektid, samuti riskianalüüs ja riski hindamine. Kõnealusel 
asutusel võiksid olla volitused kõiki tubaka- ja nikotiinitoodete aspekte käsitlevate 
teadusuuringute, tubakatarbimise piiramise poliitika ja sekkumistegevuste 
ülesandeks tegemiseks ja läbi viimiseks ning toodete turustuslubade heaks 
kiitmiseks.  

 
• Kuni reguleerimisvõimaluste suurendamiseni on vaja Euroopa tasandil kiiresti luua 

mitut teadusharu hõlmav tubakatoodete reguleerimise nõuandekomitee.  
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• On oluline, et kogu reguleeriv, teaduslik ja nõuandev pädevus liikmesriigi ja 

Euroopa tasandil ei sõltuks tubakatööstuse mõjust.  
 
• Rohkem võimalusi tubakatoodete tarbimise piiramiseks on vaja ka 

kodanikuühiskonna tasandil. Suitsetamise ennetamise strateegiate õnnestumiseks 
on vaja teha koostööd enamate sidusrühmadega. Vabaühendused, 
kutseorganisatsioonid ja muud sidusrühmad, mille töövaldkonnad on seotud 
tubakatarbimise epideemiaga, peaksid püüdma tagada probleemi ulatusele 
vastava tegevuse kättesaadavate rahaliste vahendite piires. 

 
1.1. Vajadus põhjalikumate teadusuuringute järele 

 
• Samal ajal, kui Euroopa piirkonna ajaloolised kogemused ja kogu maailma riikide 

tegevus pakuvad märkimisväärset materjali, mille põhjal analüüsida seda, mis 
mõjutab elanikkonda tubakatarbimise piiramise poliitika raames kõige enam, siis 
aruandes märgitakse, et puuduvad piisavad Euroopa teadusuuringud, mille alusel 
viia läbi tubakatarbimise piiramise poliitikat ja sekkumistegevust. Tubakatarbimise 
piiramise poliitika teadusliku aluse olemasolu on tähtis selleks, et aidata paremini 
mõista tubakatoodete mõju tervisele ja kasutada vahendeid parimal viisil 
tubakatoodete tarbimise piiramiseks. 

 
• Euroopa tasandil tuleks kokku kutsuda teadusuuringute seminar, et hinnata 

Euroopa Liidus olemasolevaid ja rahvusvahelisi tubakauuringute läbi viimise 
võimalusi, nende koordineerimist ja rahastamist ning arendada välja 
kooskõlastatud Euroopa Liidu tubakauuringute strateegia.  

 
• Kuni sellise strateegia välja töötamiseni ja rakendamiseni on tubakatarbimise 

epideemia tegeliku ulatuse väljaselgitamiseks lühiajaliselt kindlaks tehtud mitmed 
uurimistöö prioriteedid: paremad seireandmed, harmoneeritud uurimismeetodid 
näiteks andmete kogumiseks levimuse ja suremuse kohta standarditud meetodite 
abil, elanikkonda kuuluva üksikisiku suitsuga kokkupuute korrapärane mõõtmine, 
tubakatarbimise piiramise poliitika ja sekkumistegevuse mõju (sealhulgas eri soost 
ja eri staatusega isikutele). Kõnealuste uurimistöö prioriteetide rahastamiseks on 
vaja kindlaks teha Euroopa Ühenduses kättesaadavad vahendid või tuleks 
kasutada ühenduse tubakafondi järelejäänud summasid.  

 
• Vaja on suurendada tubakauuringutele kulutatavaid rahalisi vahendeid. Euroopa 

Ühenduse tasandil tuleks uurimistööde jaoks eraldada järgmises teadusuuringute 
raamprogrammis (2006−2010) eri eelarverida. Rahastamisvahendid peaksid 
võrduma USA riiklike tervishoiuinstituutide antavate vahenditega (praegu 
450 miljonit eurot aastas või 680 miljoni eurot võrdeliselt inimese kohta). Euroopa 
eelarveridasid, näiteks kuuenda raamprogrammi puhul, tuleks kasutada 
tubakauuringute tarbeks.  

 
• Tõhusam tubakatarbimise uuringute organisatoorne struktuur on järgmine: 

üleeuroopalise tubakatarbimise piiramise võrkude ja uurimistöö väljaõppe võrkude 
loomine. Suuremaid riigisiseseid võimalusi on vaja tubakatarbimise piiramise 
uuringute välja töötamiseks, siseriiklike programmide koordineerimiseks ja nende 
rakendamise järelevalveks koostöös riigi tubakatarbimise piiramise asutuste (vt 
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ülalt) ning riigi teadusuuringute organisatsioonidega. Selleks on vaja liikmesriikide 
tasandil rohkem rahalisi vahendeid.  

 
2. Soovitused suitsetamise ennetamiseks vajalike konkreetsete 

sekkumistegevuste kohta  
 

2.1. Maksustamine 
 
• Tubakamaksude korrapärane suurendamine peaks moodustama valitsuse 

jõupingutuste kaudse osa Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil, kuna selle 
kaudu tõhustatakse muid tubakatarbimise piiramise meetmeid. 

 
• Maksumäärade erinevused tuleks harmoneerida erimaksumäärade kaudu, 

vastandudes väärtuselistele maksumääradele.  
 
• Tõsta tuleks “isekeeratava” tubakatoote maksu, et vältida muude tubakatoodete 

asendamist kõnealuse tootega.  
 
• Tubakas tuleks kõrvaldada tarbijahinnaindeksist. 
 
• Maksupoliitika kooskõlastamiseks ja salakaubaveoga võitlemiseks on vaja teha 

tihedamat rahvusvahelist koostööd. Euroopa Ühendus peaks salakaubaveo ja 
võltsimisega võitlemise eesmärgil välja töötama Euroopa õigusaktid Euroopa 
Komisjoni, kümne liikmesriigi ja Philip Morris Internationali (PMI) vahelise lepingu 
põhjal.  

 
• Euroopa Liidu prioriteediks peaksid olema varased läbirääkimised keelatud 

kaubandust käsitleva FCTC protokolli osas, võttes arvesse vähemalt EL−PMI 
lepingu ja sellel põhinevate direktiivide sätteid, et takistada liikmesriikide ja 
ühenduse ülisuurte kahjude tekkimist rahvusvahelise tubaka salakaubaveo tõttu.   

 
2.2. Reklaam ja müügi edendamine 

 
• Kõik liikmesriigid peaksid kooskõlas FCTC ratifitseerimisega jõustama 

laiaulatuslikud tubakareklaami keelud, sealhulgas väljapanekud müügikohtades, 
kui nad ei ole seda veel teinud.  

 
• Igasugune tubakamüügi edendamine tuleks keelata. Selleks annab sobiva 

võimaluse kavandatav müügi edendamist käsitlev Euroopa Liidu määrus, mida 
praegu arutatakse Euroopa Parlamendis ja Nõukogus.  

 
2.3. Tubaka turustusvõimalused 

 
• Keelata tuleks tubakatoodete müük Interneti kaudu ja müügiautomaatidest.   
 

2.4. Suitsuvabad töö- ja avalikud kohad 
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• Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid võtma eeskuju keskkonnakaitseametilt, 
IARCilt ning Soome ja Saksamaa valitsustelt ja liigitama teiste inimeste suitsu 
töökeskkonna kantserogeeniks. 

 
• Õigusaktid, millega keelatakse suitsetamine kõikides töökohtades, oleksid kõige 

mõjusamad jõustatuna Euroopa tasandil. Iirimaal ja Norras välja töötatud 
õigusaktid tuleks võtta Euroopa direktiivi näidiseks. 

 
• Euroopa Ühenduse õigusakte tuleks täiendada liikmesriikide õigusaktidega, et 

hõlmata ka avalikud kohad, mis ei ole töökohad.  
 

2.5. Suitsetamisest vabanemise strateegiad 
 
• Kõik liikmesriigid peaksid välja töötama siseriiklikud suitsetamisest vabanemise ja 

ravi strateegiad, kui nad ei ole seda juba teinud. Kõnealused strateegiad peaksid 
hõlmama tervishoiutöötajate väljaõpet, riigisisese suitsetamisest vabanemiseks 
ette nähtud raviteenuste võrgu väljaarendamist, juurdepääsu suurendamist 
nikotiini asendusteraapiale ning ebavõrdsete võimaluste kõrvaldamist nende 
teenuste osutamisel. 

 
2.6. Tubakatoodete reguleerimine 

 
• Kõikide tubaka- ja nikotiinitoodete suhtes tuleks rakendada uus laiaulatuslik 

reguleeriv raamistik.  
 
• Kõikide tubakatoodete füüsilised, keemilised ja väliskujundusega seotud 

omadused tuleks avalikustada. Kõnealused omadused peaksid hõlmama muu 
hulgas kasutatud tubaka tüüpi, tubaka töötlusviisi, lisatud koostisaineid, toote 
valmistust, kõikide tubakatoodete heidete füüsilisi ja keemilisi omadusi, nikotiini ja 
muude psühhoaktiivsete koostisainete kättesaadavust, kasutusviisi ja kasutaja 
käitumist.  

 
• Direktiivi 2001/37/EÜ tuleks parandada, võttes kasutusele Maailma 

Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete reguleerimise uurimisrühma (WHO’s 
Study Group on Tobacco Product Regulation) koostisainete määratluse. 

 
• Tubakatööstus peab vastavalt direktiivi mõttele ja sättele avaldama täielikult enda 

toodetes kasutatavad lisaained. Arvestades tubakatoodete suurt riskipotentsiaali, 
peaks selline üksikasjalik teave olema ärisaladusest tähtsam.  

 
• Liikmesriigid ja Euroopa Ühendus peaksid koostisaineid ja tubakaheiteid käsitleva 

nõutava teabe saamiseks looma harmoneeritud süsteemi. Kõnealuse süsteemi 
kaudu tuleks täpsustada edastatava teabe täpne vorm ja sisu, mõõtmiseks 
kasutatavad meetodid ning rõhutada seda, et andmete esitamisel tuleks arvesse 
võtta koostisainete sünergilist mõju. Esitatav teave peaks võimaldama eri 
tubakatööstuse ettevõtjate võrdlust. Samuti tuleks liikmesriikide jaoks luua 
kõnealuse teabe analüüsimise, kontrollimise ja Euroopa Komisjonile edastamise 
harmoneeritud süsteem.   
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• Koostisainete üldnimekirja ei saa luua enne, kui on koostatud teaduslikult 
tõestatud kriteeriumid koostisainete mürgisuse ja sõltuvuse tekitamise määra ning 
tervisele avalduva mõju hindamiseks. 

 
• Edaspidi peaks koostisainete reguleerimine põhinema põhimõtetel, et aine ei ole 

mürgine, ei suurenda tubakatoodete sõltuvust tekitavaid omadusi ega muuda 
toodet atraktiivsemaks. Koostisainete heaks kiitmiseks või keelustamiseks vajalike 
teaduslikust seisukohast veatute kriteeriumite loomiseks on vaja teha edasisi 
teadusuuringuid ja analüüse.   

 
• Arvestades tõsiasja, et tehnoloogiliselt ja majanduslikult on kasulik, kui sigaretid 

vastavad tuleohutusnormidele, tuleks tubakatootjatelt nõuda üksnes “tulekindlate” 
(ehk “vähendatud süttimisvõimega”) sigarettide tootmist ja turustamist Euroopa 
Liidus.  

 
• Tubaka ja tubakasuitsu kahjulike koostisosade osakaalu tuleks vähendada ja 

võimaluse korral lõplikult välja jätta. Esimese sammuna tuleks muuta 
kohustuslikuks tubakale iseloomulike nitrosamiinide (TSNA) kohene vähendamine 
tubakatoodetes, suurendamata kõnealuste toodete tekitatavat üldist kahju.  

 
• Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peavad alustama tubakatoodete tekitatava 

kahju hindamist. Seda tuleks teha järk-järgult, alustades varem kindlaks määratud 
testidest (näiteks tsütotoksilisuse ja genotoksilisuse testidest), ja jätkates muu 
kahjuliku mõju (sealhulgas sõltuvuse suurendamise) kindlaks tegemise testidega.   

 
• Rangelt tuleb reguleerida teabelevi eri tubaka- ja nikotiinitoodete puhul tervisega 

seotud aspektide ja nende muutuste kohta. Käesolevas peatükis soovitatav 
mürgiste koostisainete kohustusliku järk-järgulise väljajätmisega ei tohiks 
kaasneda tervisega seotud nõudeid.  

 
• Ükskõik millise uue tubakatoote (sealhulgas uued sigaretimargid) peavad 

reguleerijad enne turule viimist heaks kiitma.  
 

2.7. Märgistamine ja pakendamine 
 
• Tõhusate illustreeritud terviseohu hoiatuste olemasolu kõikide tubakatoodete 

mõlemal küljel tuleks muuta kohustuslikuks. Need hoiatused peaksid katma 
vähemalt 50% mõlemast kahest suuremast pakendipinnast. Korrapäraselt tuleks 
ette näha uute hoiatuste kasutamine. Lõpuks (10 aasta jooksul) peaks kogu 
sigaretipakend olema kaetud kohustuslike tervise edendamise sõnumitega.  

 
• Tühistada tuleks tubakatootjate ja -importijate kohustus trükkida pakenditele tõrva, 

nikotiini ja CO sisaldused. Vabanevale pakendipinnale tuleks kanda tervisealased 
ja tarbija teavitamiseks ette nähtud sõnumid, mille peavad heaks kiitma Euroopa 
Komisjon ja liikmesriigid.  

 
2.8. Tubakatööstuse järelevalve 

 
• Euroopa piirkonnas on vaja pidevat ja laiaulatuslikku tubakatööstuse järelevalvet.  
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• Liikmesriigid ja ühendus peavad tagama võimalikult suure läbipaistvuse kõikide 
tubakatööstusega seotud tegevuste puhul. 
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