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Pictorial and/or combined
health warning covering
most of the surface.
Standardised packs
strengthen the seriousness
of health warnings.

Brand names in
small font and
standardised place.
Standardised packs
are considered 
boring, dull and
unattractive.

Information on toxicity
of tobacco products.
Information on health 
risks is more visible
and effective on
standardised packs.

The bar code, details of where the cigarettes
have been made, and the name and address of the
manufacturer are designed to ensure identification
and traceability of tobacco products.

Tubakatoodete 
märgistamine 
ja pakendamine 
tähelepanu keskmes

strengthen the seriousness
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Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.



Mis on Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbi-
mise leviku vähendamise raamkonventsioon?
Tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon 
(edaspidi „raamkonventsioon”) on esimene rahvusvaheline 
rahvatervise alane leping. Selle eesmärk on kaitsta praegusi 
ja tulevasi põlvkondi tubaka tarbimisest ja tubakasuitsuga 
kokkupuutest põhjustatud laastavate tagajärgede eest 
tervisele, keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele, 
võttes vastu tõenditel põhineva poliitika ja õiguslikult 
siduvad kohustused. Lepingu on ratifitseerinud 172 riiki 
ja organisatsiooni, sh Euroopa Liit (konventsiooniosalised), 
nõustudes seega lepingut rakendama.1

Mis on raamkonventsiooni artiklite 11 ja 13 ning nende 
suuniste eesmärk?
Raamkonventsiooni artikli 11 eesmärk on tagada 
tarbijate nõuetekohane teavitamine tubakatoodete 
ohtudest terviseohu hoiatuste kasutamise kaudu ja see, 
et tubakatööstuse reklaami- ja müügiedendusmeetmed 
ei eksitaks tarbijaid. Raamkonventsiooni artikkel 13 
kohustab konventsiooniosalisi kehtestama viie aasta 
jooksul alates ratifitseerimisest tubakatoodete reklaami, 
müügiedenduse ja sponsorluse laiaulatusliku keelu.

Kuidas töötati välja artikleid 11 ja 13 käsitlevad 
suunised?
Konventsiooniosaliste teisel konverentsil 2007. aasta 
juulis volitasid lepinguosalised töötama välja artikleid 11 
ja 13 (pakenditele kantavad hoiatused ning tubakatoodete 
reklaam, sponsorlus ja müügiedendus) käsitlevad 
suunised. Suunistega sooviti anda olemasolevaid 
teadusuuringuid ja rahvusvahelist kogemust arvesse 
võttes praktilisi juhiseid selle kohta, kuidas rakendada 
kehtivaid põhimõtteid pakenditele hoiatuste kandmise 
kohta ning tubakatoodete reklaamimise, müügiedenduse 
ja sponsorluse keeldu. Konventsiooniosalised töötasid ise 
suunised välja ja need võeti ühehäälselt vastu 2008. aasta 
novembris korraldatud kolmandal konverentsil, milles 
osales üle 160 konventsiooniosalise.

Mis on suunistes artiklite 11 ja 13 kohta märgitud?
Artikli 11 suunistes tunnistatakse, et parim viis tarbijaid 
teavitada on kasutada lihtsaid tüüppakendeid, kanda 
pakendite mõlemale küljele suured pilthoiatused ja 
lisada suitsetamisest loobumise abiliini telefoninumbrid. 
Pilthoiatused on tubakatoodete kasutamisega seotud 
terviseohte kujutavad pildid. Lihtsa pakendi meetmed 
tähendavad logo eemaldamist ja kaubamärgi puhul 
ettenähtud kirjatüübi kasutamist, et vältida logo 
ligitõmbavust ja kaubamärgi kujundlikkust. Tüüppakendi 
meetmete abil seatakse piirangud pakendi materjalile, 
kujule ja suurusele, et vältida lõbusate ja ligitõmbavate 
pakendite kujundamist.

Artikli 13 suunistes on esitatud tubakatoodete 
reklaamimise, müügiedenduse ja sponsorluse lai 
määratlus, mis hõlmab ettevõtete ühiskondlikku vastutust 
ja pakendamist. Selles on märgitud, et „tubakatoodete 
reklaamimine ja müügiedendus … hõlmab ka … 
müügiedenduse eesmärgil pakendamist ja tootekujundust”. 
Seepärast soovitatakse suunistes võtta laiaulatusliku keelu 
tõhusaks rakendamiseks kasutusele lihtsad tüüppakendid.

Milline on tubakatoodete direktiivi (2001/37/EÜ)2 
läbivaatamise ning artiklite 11 ja 13 vaheline suhe? 
Tubakatoodete direktiiv võeti vastu 2001. aastal enne 
raamkonventsiooni ratifitseerimist ELis. Selle tulemusel 
on praegune tubakatoodete direktiiv vastuolus artiklitega 
11 ja 13 ning nende suunistega. Tubakatoodete direktiivi 
vaadatakse praegu läbi. See annab ELile ainulaadse 
võimaluse rakendada artikleid 11 ja 13, võttes kasutusele 
suured kohustuslikud pilthoiatused pakendi mõlemal 
küljel ja lihtsad tüüppakendid. Selliste meetmete võtmine 
ELi tasandil oleks 27 liikmesriigile siduv ning võimaldaks 
neil joonduda nende 41 riigi ja jurisdiktsiooni järgi, kes 
on pilthoiatuste nõuded juba lõplikult vormistanud.3 
Lihtsate tüüppakendite kasutuselevõtuga taastaks EL oma 
üleilmse juhtpositsiooni tubakatoodete tarbimise leviku 
vähendamise valdkonnas.

Millised on pilthoiatuste ja tüüppakendite alased 
arengud teistes riikides? 
Paljud riigid kogu maailmas rakendavad tubakatoodete 
pakendamise ja märgistamise uusi põhimõtteid..

•  Austraalia valitsus teatas, et alates 1. juulist 2012 tuleb 
kõiki tubakatooteid müüa lihtsas pakendis ning et 
seniseid graafilisi terviseohu hoiatusi ajakohastatakse 
ja suurendatakse, nii et need kataksid 75 % pakendi 
esiküljest ja 90 % tagaküljest.

•  Kanada (esimene pilthoiatuste rakendamist nõudnud 
riik) näeb ette, et 2012. aastaks peavad hoiatused katma 
75 % pakendi esi- ja tagaküljest.

•  Uruguays peavad pilthoiatused katma 80 % pakendi esi- 
ja tagaküljest. Pilthoiatused on kehtestanud ka Brasiilia, 
Mehhiko, Paraguay ja Venezuela.

•  Aasias oli Singapur üks esimesi riike maailmas, 
kus kehtestati 2004. aastal terviseohu pilthoiatuste 
kasutamine sigaretipakenditel; tema eeskuju järgisid Tai 
(2005), Brunei (2008) ja Malaisia (2009).

Miks on pakend nii tähtis?  
Tubakatööstus on alati kasutanud tubakatoodete 
pakendeid võimsa reklaami- ja turundusvahendina. Alates 
reklaamikeelu kehtestamisest enamikus ELi riikides on 
tubakatööstus kasutanud müügiedenduse eesmärgil 
peamiselt tubakatoodete pakendamist. Üks Philip Morris’e 
juhtivtöötajatest tunnistas, et „meie viimane vahend 
sidepidamiseks suitsetajatega on pakend ise. Muude 
turundussõnumite puudumisel on meie pakend … meie 
kaubamärgi olemuse ainus edastaja”.4

Mis tõendab kohustuslike pilthoiatuste toimimist? 
Tubakatööstus kasutab tubakatoodete pakendeid 
turundusvahendina, kuid valitsused saavad kasutada 
samu  pakendeid selleks, et tõhusalt ja mõjusalt teavitada 
üldsust tubakatoodete tarbimise ohtudest. On tõendatud, 
et pakendi esi- ja tagaküljel suurte kohustuslike 
pilthoiatuste kasutamine on parim viis suurendada 
teadlikkust tubakatarbimise ohtudest. Nii on tähelepanu 
tõmbamise tõenäosus palju suurem ja edastatakse 
rohkem teavet kui üksnes hoiatava teksti korral.5 Lisaks 
meenuvad suitsetajatele suuremad hoiatused väiksematest 
tõenäoliselt paremini ja nad kalduvad võrdsustama 
hoiatuse suurust tubakatarbimise ohtude suurusega. 

Eclairage sur Articles 11 and 13 of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

RAAMKONVENTSIOONI ARTIKLI 13 SUUNISED – 

PUNKT 16 „LIHTNE PAKEND”

„Reklaami ja müügiedenduse mõju pakendile saab 
kõrvaldada, nõudes lihtsa pakendi kasutamist: 
…kaks…vastandvärvi…, ainult kaubamärk, 
tootenimi ja/või tootja nimi, …logode ja muude 
iseloomulike kujunditeta, v.a terviseohu 
hoiatus, maksumärk ja muud kohustuslikud 
andmed või märgistused; ettenähtud kirjastiil 
ja -suurus ning standardne kuju, suurus ja 
materjal. Pakendi sees või selle küljes ja üksikutel 
sigarettidel või muudel tubakatoodetel ei tohi olla 
reklaami.”

1  Alates 29. oktoobrist 2010. WHO, 
Updated Status of the WHO FCTC: 
Ratification and Accession by 
country, vt http://www.fctc.org/
images/stories/ratification_la-
test_Saint %20Vincent %20and %20
Grenadines.pdf

2  Tubakatoodete valmistamist, esit-
lemist ja müüki käsitlev direktiiv 
(2001/37/EÜ).

3  Kanada Vähiliit, Cigarette Package 
Health Warnings: International 
Status Report, oktoober 2010. 
Lisaks on pärast seda sellised nõu-
ded lõplikult vormistanud Ukraina 
ning Guernesey ja Jersey saared.

4  Hulit, M, Marketing issues 
corporate affairs conference, 
27. mai 1994, Manila. 27. mai 
1994. Philip Morris, Batesi nr 
2504015017/5042, http://legacy.
library.ucsf.edu/tid/jga42e00.
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Kanada uuringus leiti, et pilthoiatused tunduvad olevat 
eriti tõhusad noorte seas: üle 90 % noortest möönis, 
et graafilised hoiatused on andnud neile olulist teavet 
tubakatarbimise tervisemõjude kohta, on täpsed ja 
muudavad suitsetamise vähem ligitõmbavaks.6,7 Samuti on 
tõendatud, et pakendi mõlemal küljel olevatel piltidel on 
suurem mõju kui ainult ühel küljel oleval pildil.8 Seepärast 
on oluline, et pakendi esi- ja tagaküljel oleksid suured 
pilthoiatused.

Mis tõendab lihtsate tüüppakendite toimimist?
On tõendatud, et mõjususe suurendamiseks tuleb lisaks 
pilthoiatustele kasutada lihtsaid tüüppakendeid. See 
peab tagama, et vasturääkivad kaubamärgi kujundid, 
mida tubakatööstus on hoolikalt kavandanud ning mis 
muudavad toote näiliselt turvaliseks ja ligitõmbavaks, ei 
eksitaks tarbijad ega ajaks neid segadusse. Sambrooki 
aruandes märgitakse järgmist: „tõendid näitavad, et värvi, 
tootemärgi kujundite ja logode eemaldamine pakendilt 
vähendab pakendi ligitõmbavust ja meeldivust ning 
suurendab võimet edastada tarbijale terviseohu hoiatusi”.  
Rahvusvaheline finantsteenuste äriühing Citigroup on 
tüüppakendi kohta öelnud, et see on „tööstusele suurim 
regulatiivne oht, sest pakend on tähtsaim vahend, mille 
abil tubakaettevõtted suhtlevad tarbijatega ja eristavad 
oma tooteid”.11 

Kas üldsus toetab pilthoiatuste kasutuselevõtmist? 
Toetab küll. 
2010. aasta mais avaldatud Eurobaromeetri kohaselt 
pooldab 75 % eurooplastest kohustuslikke pilthoiatusi ja 
54 % pooldab lihtsaid pakendeid.13

Kes on selle meetme vastu?  
Vastu on peamiselt tubakatööstus. Tubakatööstus on 
teinud nende meetmete vastu suuri jõupingutusi, sh 
rahastades ja kasutades jaemüüjate ühendusi nende 
meetmete vastaste kampaaniate korraldamiseks. Samuti 
teeb tubakatööstus järjekindlalt lobitööd liikmesriikide 
ja ELi poliitikute seas, levitades nende hulgas vigaseid 
õiguslikke ja majanduslikke argumente.

Millised on tööstuse peamised argumendid ja taktika?
Tubakatööstuse ühe põhiargumendi kohaselt suurendavad 
lihtsad tüüppakendid ebaseaduslikku kaubandust ning 
põhjustavad jaemüügisektoris töökohtade vähenemist ja 

rahalist kahju. Nad ähvardavad pöörduda tüüppakendite 
kasutuselevõtu korral kohtusse. Ükski nende argument ei 
põhine tõenditel.

Samuti püüavad nad pidurdada tubakatoodete 
direktiivi läbivaatamist, et meetmed ei läbiks 
kaasotsustamismenetlust enne 2014. aasta keskel 
toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Kas lihtsad tüüppakendid suurendaksid ebaseaduslikku 
kaubandust? Ei suurendaks. 
Tubakatööstus väidab, et tüüppakendid suurendaksid 
võltsitud sigarettide levikut.14 Tüüppakendid varustatakse 
alati pilthoiatustega. Puuduvad tõendid, et suured 
pilthoiatused ja tüüppakendid lihtsustavad võltsimist. 
Võttes arvesse teatavat liiki ebaseaduslike sigarettide väga 
väikest tootmiskulu pakendi kohta (mõnikord müüakse 
neid salakaubavedajatele 14 eurosendi eest pakendi 
kohta),  on raske väita, et lihtne pakend vähendaks selliste 

toodete hinda . Lisaks on uuringud näidanud, et pakend ei 
mõjuta ebaseaduslike tubakatoodete ostmise otsust; seda 
mõjutab selliste toodete kättesaadavus ja hind17.

Kas selliste meetmete võtmine tekitaks 
jaemüügisektorile kahju? Ei tekitaks.  
Jaemüügisektor on Euroopa riikide lõikes erinev, nii et 
sellist väidet on raske põhjendada. Enamik jaemüüjaid 
ei müü üksnes tubakatooteid; samuti on suitsetamine 
viimastel kümnenditel kõikides Euroopa riikides 
vähenenud ja poed on sellega kohanenud. Lõpuks on 
uuringud näidanud, et kui inimesed kulutavad vähem 
suitsetamisele, kasutavad nad oma raha muude toodete 
ostmiseks.18

Kas suured pilthoiatused ja lihtsad tüüppakendid 
rikuvad rahvusvahelist intellektuaalomandiõigust? 
Ei riku.  
Tubakatööstus on väitnud, et lihtsate tüüppakendite 
kasutuselevõtmisega rikutaks intellektuaalomandiõigust ja 
see põhjustaks kulukaid kohtuvaidlusi. Meetmed on siiski 
kooskõlas rahvusvahelise intellektuaalomandiõigusega (st 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepinguga).19 
Intellektuaalomandiõiguse põhieesmärk on takistada 
kaubamärki kasutada isikul, kellele asjaomane kaubamärk 
ei kuulu.20 Lihtsa tüüppakendi kasutuselevõtu korral 
kuuluksid kaubamärgid endiselt nende omanikele ja 
omanikud oleksid kaitstud kaubamärgi omavolilise 
kasutamise vastu. Lihtsa tüüppakendi meetmed 
reguleerivad üksnes logode ja värvide kasutamist üldistes 
huvides ning rahvatervise eesmärgil, mis on konkreetselt 
lubatud nii rahvusvahelise intellektuaalomandiõiguse21,22  
kui ka ELi õiguse alusel.23 

Seda kinnitati Punta Del Este deklaratsioonis, mis võeti 
2010. aasta novembris korraldatud konventsiooniosaliste 
neljandal konverentsil ühehäälselt vastu ja milles 
märgitakse, et „konventsiooniosalised võivad võtta 
meetmeid, et kaitsta rahvatervist, sealhulgas reguleerida 
intellektuaalomandi õiguste kasutamist vastavalt 
riiklikule tervishoiupoliitikale, tingimusel et sellised 
meetmed on kooskõlas WTO intellektuaalomandi 

Trachtenberg (Forbes Magazine, 1987)12 

„… kui me pakkusime neile Marlboro sigarette 
poole hinnaga – tavalistes pruunides karpides 
–, siis üksnes 21 % olid neist huvitatud, kuigi me 
kinnitasime, et kõik pakendid on … identsed (v.a 
teistsugune pakend) nendega, mida nad tavaliselt 
kohalikust tubakapoest ostavad …. Kuidas seda 
selgitada? Lihtsalt. Suitsetajad võtavad oma 
sigaretid taskust välja ja panevad sinna tagasi 
20–25 korda päevas. Pakend on nende jaoks 
oluline. Tarbija väljendab selle kaudu seda, 
millisena ta tahab, et teised teda näeksid.”

5  White, V., Webster, B., Wake-
field, M., Do graphic health 
warning labels have an impact 
on adolescents’ smoking related 
beliefs and behaviours?, Addiction 
Abingdon, 2008; Hammond, D., 
Fong, G., McDonald, P., Brown, K., 
Cameron, R., „Showing leads to 
doing: graphic cigarette warning 
labels are an effective public 
health policy”, European Journal of 
Public Health, 2006.

6  International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease, 
Tobacco Packaging and Labelling, 
tehniline juhend, 2008, lk 8.

7  SHealth Canada, The health effects 
of tobacco and health warning 
messages on cigarette packages 
– survey of adults and adults 
smokers: Wave 9 surveys, koostaja 
Environics Research Group, jaa-
nuar 2005.

8  Sambrook Research International, 
A review of the science base to 
support the development of health 
warnings for tobacco packages, 
mai 2009, lk 46.

9  574 noorukit hõlmanud uuring 
Kreekas: Vardavas, C. I., Connolly, 
G., Karamanolis, K., Kafatos, A., 
„Adolescents perceived effective-
ness of the proposed European 
graphic tobacco warning labels”, 
European Journal Of Public Health, 
kd 19, 2. trükk, 2009, lk 212–217.

10  Sambrook Research Internatio-
nal, A review of the science base 
to support the development of 
health warnings for tobacco pac-
kages, mai 2009, lk 147–148.

11  Citigroup, „Tobacco – Australia 
Plans to Introduce Generic Packa-
ging”, Pan-Europe Tobacco (Citi), 
28. aprill 2010.

12  TTrachtenberg, J. A., „Here’s one 
tough cowboy”, Forbes Magazine, 
9. veebruar 1987.

13  http://ec.europa.eu/health/
tobacco/docs/ebs332_en.pdf, 
lk 96.

14  On oluline märkida, et ebasea-
duslikku kaubandust on mitut 
liiki ja et võltsimine ei ole eba-
seadusliku kaubanduse peamine 
põhjus Euroopas ja maailmas. 
Ebaseaduslik kaubandus hõlmab 
suuremahulist organiseeritud 
salakaubavedu, väikesemahulist 
salakaubavedu ja ebaseaduslikku 
tootmist (või võltsimist).

15  SShleynov, R., Candea, S., 
Campbell, D. jt, Made to be 
Smuggled. Russian Contraband 
Cigarettes ‘Flooding’ EU, Center 
for Public Integrity, Washington, 
2008, kättesaadav aadressil: 
http://www.publicintegrity.org/
investigations/tobacco/articles/
entry/763/ (19. jaanuar 2011, 
viimase külastuse kuupäev).

16  Moodie, C., Hastings, G., Joos-
sens, L., „Young adult smokers’ 
perceptions of illicit tobacco 
and the possible impact of plain 
packaging on purchase beha-
viour”, European Journal of Public 
Health, 26. märts 2011, lk 1.

17 Samas.
18  Buck, D., Raw, M., Godfrey, C., 

Sutton, M., Tobacco and Jobs: the 
impact of reducing comsump-
tion on employment in the UK, 
töödokument, Center for Health 
Economics, University of York, 
1995.

19  McGrady, B., „TRIPS and Trade-
marks: the Case of Tobacco”, 
World Trade Review, 2004..

20  Katz, J., Dearden, R., „Plain 
Packaging and International 
Health Treaties”, Plain packaging 
and the marketing of Cigarettes 
(toim. Luik, J.), Admap Publica-
tions, Oxfordshire, 1998.

21  Vt Maailma Kaubandusorganisat-
siooni intellektuaalomandi õigus-
te kaubandusaspektide lepingu 
artikli 8 lõige 1 ja artikkel 20.

22  McGrady, B., „TRIPS and Trade-
marks: the Case of Tobacco”, 
World Trade Review, 2004, lk 69.

23  10. detsembri 2002. aasta otsus 
kohtuasjas C-491-01: R. (British 
American Tobacco (Investments) 
Ltd avalduse alusel) vs. Secretary 
of State for Health.

NOORUKID TUNNETASID EUROOPAS KAVANDATUD 
GRAAFILISTE TUBAKATARBIMISE HOIATUSTE 
TÕHUSUST9

„… mittesuitsetajad noorukid kinnitasid, et 
ELis kavandatud graafilised etiketid hoiavad 
suitsetamist tõhusamalt ära kui ELi senised 
hoiatavad tekstid … ka nooremate (suitsetavate) 
alaealiste puhul leiti, et … nad eelistavad pigem 
graafilisi hoiatusmärgiseid ning tajuvad neid 
tõhusama suitsetamist ärahoidva vahendina …”.
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õiguste kaubandusaspektide lepinguga”.24 Kuna lihtsa 
tüüppakendi meetmed oleksid intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepinguga kooskõlas ja nendega 
püütakse kaitsta rahvatervist, on meetmed õiguslikult 
sobivad ja need võib vastu võtta.

Kas suured pilthoiatused ja lihtsad tüüppakendid 
rikuvad rahvusvahelisi kaubanduskokkuleppeid? Ei riku.
Sellised meetmed on kooskõlas Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) sätestatud 
rahvusvaheliste kaubandusnormidega. Need vastavad nii 
WTO üldises tolli- ja kaubanduskokkuleppes (GATT) kui 
ka WTO tehniliste kaubandustõkete lepingus sätestatud 
rahvatervisega seotud erandite tingimustele.25 

Kui suur on ELi ja liikmesriikide jaoks kohustuslike 
pilthoiatuste ja lihtsate tüüppakendite 
kasutuselevõtmise kulu? Kulu puudub.  
Nende meetmete rakendamine ei tekita ELile ega 
liikmesriikidele mingisugust kulu. Kõik kulud kannaks 
tubakatööstus. Seega on need meetmed väga kulutõhusad 
ja ei maksa maksumaksjale midagi. Tubakaettevõtted 
väidavad, et kulu oleks ülikõrge, kuid see argument ei 
ole tõene, sest nad muudavad pidevalt oma pakendite 
kujundust.

Kuidas toimub tubakatoodete direktiivi läbivaatamine? 
Komisjon töötab praegu välja seadusandlikku 
ettepanekut tubakatoodete direktiivi läbivaatamiseks, mis 
esitatakse 2012. aasta alguses. Ettepanek läbib seejärel 
kaasotsustamismenetluse (Euroopa Parlament ja nõukogu). 
Muudetud tubakatoodete direktiiv peaks vastu võetama 
2014. aastaks.26

Mida saab Euroopa Komisjon teha, et tagada artiklite 
11 ja 13 ning nende suuniste tõhus rakendamine ELi 
tasandil?  
Komisjon on pädev lisama tubakatoodete direktiivi 
muutmise ettepanekusse kohustuslike pilthoiatuste ja 
lihtsa tüüppakendi nõuded. Euroopa Liit on õiguspäraselt 
raamkonventsiooni osaline. Sellest tulenevalt peaks 
komisjon tagama, et tema ettepanek oleks kooskõlas ELi 
kui konventsiooni ja selle suuniste osalise kohustustega 
ning praeguse üleilmse tubakatoodete tarbimise leviku 
vähendamise poliitikaga.

The Smoke Free Partnership (SFP) is a strategic, independent and flexible parternship between the European 
Respiratory Society, Cancer Research UK and the European Heart Network. It aims to promote tobacco control 
advocay and policy research at EU and national levels in collaboration with other EU health organisations and EU 
tobacco control networks.

This document has been produced with the help of a grant from the World Lung Foundation. The contents of this 
document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the 
positions of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) nor those of the Donors.
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Mida saab Euroopa Parlament teha, et tagada artiklite 
11 ja 13 ning nende suuniste tõhus rakendamine ELi 
tasandil?  
Kuna Euroopa Parlament on ELi otseselt valitud 
institutsioon, peaks ta koos oma liikmetega õhutama 
kõigi ELi kodanike nimel liikmesriikide valitsusi tõhusalt 
rakendama artikleid 11 ja 13 ning nende suuniseid, 
pidades silmas avaliku toetuse jõudu seoses kohustuslike 
pilthoiatuste ja lihtsate tüüppakenditega. Parlamendil 
on otsustav roll komisjoni tubakatoodete direktiivi 
läbivaatamise ettepaneku vastuvõtmisel. Seepärast on 
äärmiselt oluline, et parlamendiliikmed toetaksid aktiivselt 
selliste meetmete vastuvõtmist.
 
Mida saavad liikmesriigid teha, et tagada artiklite 11 ja 
13 ning nende suuniste tõhus rakendamine ELi tasandil?  
Selleks et tagada artiklite 11 ja 13 ning nende suuniste 
kohaldamine ELi tasandil, peavad liikmesriigid 
väljendama oma toetust kohustuslike pilthoiatuste ja 
lihtsate tüüppakendite kasutuselevõtmisele ELi tasandil. 
Liikmesriigid saavad protsessi mõjutada ka pilthoiatuse 
meetmete vastuvõtmisega riiklikul tasandil. See toetab 
kaudselt nende vastuvõtmist ELi tasandil. Prantsusmaa,27 
Soome,28 Belgia29 ja Ühendkuningriik30 on väljendanud oma 
huvi lihtsate tüüppakendite vastu, saates sellega ELile selge 
sõnumi, et nad toetaksid selliseid meetmeid, kui need ELi 
tasandil vastu võetaks.

24  19. novembri 2010. aasta 
Punta Del Este deklaratsioon 
WHO tubakatoodete tarbimise 
leviku vähendamise raamkon-
ventsiooni kohta, artikkel 4.

25  Vt GATTi artikli XX punkt 
b ja 7. novembril 1990 
vastuvõetud vaekogu aruanne 
„Thailand – Restrictions on 
Importation of and Internal 
Taxes on Cigarettes” (BISD 
37S/2000), punktid 21–35.

26  Suitsuvaba partnerlus, 
Briefing on the Revision of the 
TPD, vt aadressil: http://www.
smokefreepartnership.eu/
IMG/pdf/Briefing_on_the_Re-
vision_of_the_2001_Tobacco_
Products_Directive.pdf.

27  10. detsembri 2010. aasta 
Proposition de Loi No. 3005 
Proposition de loi visant à 
l’instauration d’un paquet 
de cigarettes neutre et 
standardisé (sigarettide lihtsa 
tüüppakendi kasutuselevõt-
mist sätestav seaduseelnõu).

28  Soome sotsiaal- ja tervishoiu-
ministeerium, Minister Risikko 
conveyed a letter regarding 
plain packaging of tobacco 
products to EU Commissioner 
for Health, 12. oktoober 
2009 (pressiteade), http://
www.stm.fi/en/pressreleases/
webnews/view/1524699#en.

29  19. aprilli 2011. aasta Propo-
sition de loi modifiant la loi 
du 24 janvier 1977 relative 
à la protection de la santé 
des consommateurs en ce qui 
concerne les denrées alimen-
taires et les autres produits 
et visant à l’instauration d’un 
paquet de cigarettes neutre 
(seaduseelnõu, mille eesmärk 
on muuta 24. jaanuari 1977. 
aasta seadust tarbijate kaitse 
kohta seoses toiduainete ja 
muude toodetega ning keh-
testada lihtsate sigaretipaken-
dite kasutuselevõtt).

30  Healthy Lives, Healthy People: 
A Tobacco Control Plan for 
England, 9. märts 2011, lk 
22, http://www.dh.gov.uk/
prod_consum_dh/groups/
dh_digitalassets/documents/
digitalasset/dh_124960.pdf.


