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1. Kollektiivne pöördumine ,,Peatame veipimise vOrdsustamise suitsetamisega”

Helmen Kütt tegi ulevaate kollektiivse poordumise ,,Peatame veipimise vördsustamise
suitsetamisega” senisest menetluskaigust. Ta sönas, et Riigikogu juhatus vöttis kollektiivse
poordumise menetlusse 6. aprillil 2017. aastal ning edastas selle menetlemiseks
sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjon arutas kollektiivset podrdumist komisjoni istungil 8.
mail, mules osalesid poordumise esindajad Ingmar Kurg, Askur Alas ja Kirill Vlassov,
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sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Mans Jesse ja rahvatervise osakonna peaspetsiaIis
Kant Sober, Tervisearengu Instituudi direktor Annika Veimer ja kommunikatsiooniosakonna
juhataja Helena Noormets.
18. septembril tegi kollektiivse poordumise eskaja Ingmar Kurg ettepaneku arutada ka
tubakaaktsiisi. Rahanduskomisjon arutles tubakaaktsiisi tile alkoholi-, tubaka-, kUtuse- ja
elektriaktsiisi seaduse fling tubakaseaduse muutmise seaduse (380 SE) menetlemisel. KUtt
sOnas, et sotsiaalkomisjon kollektiivse pbOrdumise ,,Peatame veipimise vondsustamise
suitsetamisega” raames tubakaaktsiisi ei puuduta. Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnOu
(357 SE) anutelu on plaanitud koos huvigruppidega 10. oktoobril 2017.
Kutt andis sOna vllhisekspendile Dominick Nguyenile.
Dominick Nguyen andis tilevaate e-sigarettide mOjust tervisele. Rahvatervise osas tuleks
meeles pidada, et suitsetamissoltuvus on haigus, mitte eluviis. Koik ravimid, mille riigid vOl
Euroopa Liit suitsetamissoltuvuse ravimiseks turule toovad, peavad eelnevalt olema labinud
meditsiinilised ekspentiisid ja testid. Valitsused ei laseks kunagi turule ravimit, mUle mOjusid
ei ole teaduslikult tOestatud, seega el tohiks ka e-sigaretti teisiti kilsitleda. Seni ei ole e-sigaret
meditsiinilistekspertiisi ega teste labinud fling ei saa väita, et e-sigareton tervislikum alternatiiv
tubakasigaretiLe.
Kogemused koostoost wbakatoostusega naitavad, et sageli presenteeritakse uusi tooteid
tenvisiikuma alternatiivina, teadmata nende täielikku mOju. Enamasti on selle taga vaid hea
turundus, millega soovitakse tubakattiostuse kaivet suunendada. Paijud e-sigarettide tunustajad
utlevad, et e-sigaret on vUhem kahjulik kui tubakasigaret, kuid vahem kahjulik ei tahenda, et e
sigaret on kahjutu.
Valitsused peaksid panustama rohkem vahendeid teadusuuringutesse, et mOista paremini e
suitsetamise mojusid inimese tervisele. Hetkel on vastandlikke uurimusi, millest osad toovad
valja e-sigarettide tavasigarettidest tervislikuma mOju ning teised, mis ei toeta e-sigarettide
tavasigarettidest tervislikumat kasitlust. On veel palju e-sigarette puudutavaid kUsimusi, mis
pole teaduslikku kinnitust saanud fling seetöttu ei tohiks valitsused teha loplikke otsuseid.
Rahvatenvise huvides on oluline regulatsioonidega mitte kiirustada, vaid saada teaduslikult
toendatud andmeid e-sigarettide mOjust ja teha seejärel usaldusvllarseid otsuseid.
Leon Kornider sOnas, et e-sigarette kllsitlevaid uurimusi tuleb väga ettevaatlikult tOlgendada,
kuna valdkonnas kasutatakse mitut tutipi uuringuid. On vOimatu kompleksselt uunida kOiki e
sigaretis sisalduvaid kemikaale ja e-sigarettide kasutamise kOiki tervisemOjusid. Isegi [the
tervisemOju uurimine nOuab mitmeid pikki ja kalleid uurmguid ning enne kui teha lOplikke
jllreldusi, peab teaduskogukond neid tulemusi kontrollima hoolikate ja flksikure
kontrolluuningutega, mis nouavad palju aega.
Uunimistulemusi vOidakse vaaralt tOlgendada, väites, et e-siganetid on kahjulikumad kui
tubakasiganetid, kuid tegelikult pole see tOsi. Uuringud naitavad selgelt, et e-siganetid on auru
koostise pohjal vahem murgised kui tubakasigaretid. E-sigareti risk tervisete sOltub enamasti
manustatavast annusest. Tihti pooratakse tahelepanu formaldehuUdile e-sigarettide aurus, kuid
selle Uhendi kOrgeid tasemeid voib leida ka kodudes vOi tookohal. E-siganettides on mUngiseid
kemikaale vllga madalateL tasemetel.
Hiljuti avaldatud uurimuses Leiti, et vähirisk e-sigarettide aurust on umbes 1% vOrreldes
traditsioonilise siganetisuitsetamisega. See oh esimene uuring, mis vondles tubakasuitsus
olevate, kuid e-sigareti aurus puuduvate Uhendite mOju vahiohule. E-sigarettides ei ole vOi on
väga vaikestes kogustes mUrkaineid, mis vOivad pOhjustada muid terviseprobleeme.
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Haigestumise risk soltub mUrkainetega kokkupuutumise hulgast ehk määrav on annuse suurus.
Endised suitsetajad, kes kasutavad e-sigarette, ei peaks tahtma suitsetamise juurde tagasi tulla.
Suitsetamisejuurde tagasi pöördurnine vol (the mahvi tubakasuitsu vOtmine peab olema tehtud
nende jaoks ebameeldivaks. Uks vhs seda teha, on lubada neil kasutada selliste
maitsevedelikega e-sigarette, mida nad tavasigarettidest ei leia.
E-sigarettide kasutamine mittesuitsetajate pooh on murettekitav, kuid see on mitmelahuline
kusimus. Pole andmeid, mis naitaksid, et inimesed, kes pole kunagi suitsetanud
tavatubakatooteid, aga kasutavad e-sigarette, hakkaksid suitsetama kui e-sigarette poleks enam
saadaval.
On levinud eelarvamus, mis samastab nikotiini ja tubakasuitsu kahjulikkuse. Nikotiin on palju
vahem mUrgine kui tubakasuits. Toksikoloogilisest vaatenurgast on e-sigarettide ja
tavasigarettide ainus Uhine joon nikotlini sissehingamine. Nikotlin ei ole suitsetajate
terviseprobleemide pOhjus, seega ei saa teha jareldust, et e-sigarettide aur on tervisele ohtlik
kui nikotiini annus on sarnane tavasigarettidele. Tubakasuitsus on tile 5000 kemikaali, kuid e
sigarettide aurudes on leitud 100 kemikaahi vahem ning mUrgiseid kemikaale sadu vOl kUmneid
kordi madahamas koguses kui tubakasuitsus.
Ta sOnas, et e-sigarette ei tohiks kasitheda nagu tavasigarette ning on liiga vara luua lOphikke
regulatsioone. Hiljutised uurimused on naidanud e-sigarettide Ulereguleerimise tagajllrgi.
Nikotiini hulga vahendamine e-vedehikes sunnib kasutajaid sama mOju saavutamiseks rohkem
suitsetama, millega suureneb sissehingatavate murkainete hulk. See naitab, kuidas mOtlematult
ja kiirustades tehtud reguhatsioonid vOivad kasutajatele kasu asemel kahju teha.
Konstantinos Farsalinos sOnas, et hetkel on oluhine vahja tootada vahendeid tubaka kahjuhike
mOjude vahendamiseks. Selleks tuleb suitsetamissoltlastele, kes ei saa vol ei taha tarbimist
lOpetada, pakkuda turvahisemaid tooteid. Tubaka kahjuhike mojude vahendamine on oluhine,
kuna enamik suitsetajad ebaonnestuvad suitsetamisest loobumisel.
Ta tOi valja peamised kitsaskohad e-sigarettide osas: e-sigarettide turvalisus, efektiivsus
suitsetamissOltuvusest vabanemisel, kasutamine alaealiste ja mittesuitsetajate seas,
suitsetamisega alustamise soodustamine (esmalt e-sigaret, seejärel tavasigaret). Ainult
teaduspOhiste uurimustega saab kitsaskohad Uletada.
Teadlased nOustuvad, et e-sigaretid on vähem kahjuhikud kui tavasigaretid, kuid vahema
kahjuhikkuse tasemes ohlakse eriarvamusel. E-vedelike koostisained on inimestele tarbimiseks
heaks kiidetud: propuleenglukooli kasutatakse 1982. aastast toidus, kosmeetikas ja ravimites
fling propUleenglükool on antibakteriaahsete ja viirusevastaste omadustega; glutserooli
kasutatakse 1959. aastast toidus, kosmeetikas ja ravimites; hOhna-ja maitseained on kasutusel
koikides toiduainetes. Koiki need ained ei ole soömisel inimorganismile kahjulikud. E-sigareti
tarvitamisel toimub nende ainete sisse hingamine, mille mOju kohta on vahem andmeid. Siiski
pole pOhjust muretsemiseks, kuna e-sigarettides puudub tubakas ja pOlemisprotsess ning
aurustumine toimub madalamatel temperatuuridel.
Ta sOnas, et suitsetamissoltuvust tekitab nikotiin. Nikotlin el ole tervisele ohtlik, see ei tekita
vähki ega oma mOju sUdamehaigustehe. Suitsetamise muudab ohthikuks tOry, mis tekib tubaka
pOhemisel. Ta sOnas, et oluhine on tahele panna, et erinevate ainete kahjulik mOju soltub eelkOige
doosist. Väga palju on tahelepanu pooratud formaldehuüdide sisaldusehe e-sigarettides.
Kodudes on formaldehüUde erinevates materjahides kordades rohkem ja inimesed hingavad
neid pidevalt sisse. Kuni formahdehuude on pilratud koguses, on sissehingamine ohutu.
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Mans Jesse kUsis, mis juhtub formaldehuudide tasemega, kul lisada toas juba olemasolevale
formaldehuudile e-sigarettidest eralduvaid formaldehUUde?
Konstantinos Farsalinos vastas, ci Llllnmuscd on näidanud, et iormaldchuudicle tase ci lOuse
mUrgaiavalt c-sigarcti auru vaija hingates vOl on taseme muutus 10-20%. Sec on vUga vUike
kogus ning jäiih nOuwd piirrnaärade vahcrnikku. AtseetaldehUUde kasitlevad uurimused on
samuEl leidnud, ci Easeme muutus on vilga vhikejajällb Euroopa Lildu siseruumide piirrnllärade
sisse. MOju Umbritsevatele inimestele on praktiliseli olernatu.
Mans Jesse sOnas, et hetkel vOrreldakse ettekandes aldehtiUdide norrnväärtusi Ohus c-sigareiist
eralduvate aldehiltididega, kuid tegelikkuses hingab e-sigarcti tarvitaja aldehUUde nende
kombineeritud viiiirtuses.
Konstantinos Farsalinos vastas, cE iegcmist on kombinecritud vällrtuscga, kuid paika on
pandud piirvüärtused, milk piires on aldehUlidide tarhirnine ohutu. E-sigareti larvitarniscl
ornandatavad aldehtiUdid mahuvad piirrnllära sisse.
Ta jiitkas euckannet fling sönas, ci c-sigaretid on mOcldud ennckOike suitsetajaicle
ahivahendiks suitsetamisest loobumiseks. Uuringud naitavad, ci c-sigarcitc kasutavad
pearniselt endised suitsetajad fling varasemaid rnittesuiisetajaid on e—sigarcii kasuiajatc hulgas
rninimaalselijäUdcs alIa 1%. E—sigaretid aitavad lavatuhakast loohuda fling liikuda tervislikuma
alternaitivi juurdc. E-sigaretiide propageeriminc on viihendanud Suurbriiannias Eavasuitsetajate
arvu. Euroopa Liidus oh 2014. aastaks iänu e-sigarctiidelc suitsetarnisest loobunud 6,1 miljonii
inirnesi ning 9,2 miljonit oh suitselamist vahendanud.
On levinud inure, ci ma sestatud c-vedehikud soodusiavad c-sigarettide kasutamist alacahisic
seas, kuid maitseid toodetakse taiskasvanud e-sigareti tarviiajate nOudmisel, kes soovivad
tubakasigareitidesi loobuda. 2013. aastal avaldaiud uurirnuse alusel selgus, cE enamik
Liskasvanud e-suitsetajaid ci kasuta mitte tuhakarnaitselisi e—vedclikke, vaid puuviljamaitsehisi.
Uurirnuscd on naidanud, ci alacalised proovivad c-sigarette, kuid c-sigarettide rcguhaarne
tarvilamine on alacaliste seas madal fling enarnik alacalisi e-sigareti tarvitajaid kasutavad
nikoiiinivahu e-vedehikke. E-sigarettide proovimine on vahendanud ka alacahisic
tubakasuitsetajaic arvu.

E-sigareiiide kasutarnine nOuah asjakohasi reguhecrirnist, mis kindlustaks toole kvahiteedi,
soodustaks vahem kahjulike toodeic kasularnisi kindlate inimgruppide seas (suitsciajad peavad
olema aliernatiivist teadhikud) fling süilitama vähem kahjulikcle toodeteic eclise vOrrcldes
tubakatoodetega (hind, kiittesaadavus,juurdepUUsciavus). Hcikcl vOib parimaks regulatsiooniks
lugeda Euroopa Liidu Tuhakatoodctc direkilivi. Toendid nllhtavad, et Euroopa Liidu
Tuhakatoodeic direktiiv on piisav, igasugune lisaregulatsioon vOih mOjuda rahvatcrvisele
kahjusiavalt ning tahirnatuli kaitsta tubakasigarcii turgu.

.Iüri .Jaanson ktisis, kas pidev ja rcgulaarne e—sigarcii larhimine on inimorganismile kahjulik?
Konstantinos Farsahinos vaslas, ci e-sigarctii on inimorganismile kahjulik mOju, kuna sisaldah
nikotiini a kahjulikkc aineid. Eksperi toonitas, ci tegemist on ahiernatiivtooiega
tubakasigaretile, mule ccsmlirk on vähendada iubakasuiisetainisest tekkivaid icrviseriskc. E—
sigaretid pole kindlasti mOeldud koikidele inimestele, vaid suitseiajatele, kes soovivad
suitsetamiscst loohuda. Mittesuiisciajad ci tohiks c-sigaretie iarviiada.
Aive Telling lausus, et Eestis ci saa rUäkida e-sigarettide We reguhecrimisest, sest uhtcgi teist
nh vastuohuhiste andmctcga ja uurirnata toodei poleks turulc lastud, kui tegemist olcks
kodukcmikaahiga, ihuiooiega vOi ravirniga. Ettekandes toodi viilja, ci samu aineid on ka
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kodustes majapidainistes, kuid nende aineic inhalaisiooni led ornastarnise toimel ei ole uuriiud.
Hollandis on tehtud pilootprojekt, ci kui sarna c-vedelikku kuumutaiakse erinevates c
sigareitidcs, lekib viiga erinevaid aincid.
Oluline on vilIja luua, ci vOrdlus tubakasigaretiga on kohatu, kuna ka selle osas ci saa praegusle
andmetega oelda, kui paiju kahjuwm vOl kahjulikurn on e-sigarci. Nikotiin on sOlwvusaine ning
rahvatervise scisukohalt ci saa selle tarhimist propageerida. Ta pidas oluliseks mainida, et e—
sigareti kasutajat ci sunnita seadusemuudatustega suitsuruumi, vaid keelustatakse suitsetarnine
avalikes kohtades.

Enn Toorn sOnas, et arsi ci iohi patsienti kahjusiada ega manustada talle aineid, millega vOib
paisiendi tervist kahjusiada. On Ullalav, kuidas eksperdid väidavad. ci nad ci tunne selles
kUsimuses rnaailrna tsiviliseeritud riikides tehtud lcaduslikke uuringuid fling nOuavad
regulatsioonide kehtesiamiscks teaduslikkc aluseid.
Helmen Kütt juhtis tithelepanu, et tiinasc istungi cesmark on meneileda esitatud kollektiivsei
poordumisi fling armada poordurniscs vifija toodud ettepanekuid. Istungil ci kilsiticta ELihaka
seaduse rnuutmisc seaduse eclnOud. Ta toonitas, et regulatsioonidega ci ole kavas e-sigarette
keel ata.
Sven Kotke sOnas, et arutluse all on siiski mingil mäUral e-sigarettide keelamine, kuna
sotsiaalrninisieeriurnil on kavas keelata maiiscstatud e—vedelikud. Uurirnusiesi on niiha, kuidas
tubakarnaitseid kasuiaiakse e-sigareiude puhul vahem fling enarnasti iarhitakse maitseiega e
sigareite. Kui keelata maitsevedelikud, siis suurel rnUllral keelalakse e—sigaretid.

Mans ,Jesse iOi vlllja, ci on oluline eristada, kas e-sigaretie turustalakse endistele suitsetajatele
vOl Uhele suurele Eesti sihigrupile esmakogernusena suitseLamisel. E—sigareti kasutamise
levirnusest Ecstis on naha, ci c-sigarcu kasutarnine on suurem noorte seas ning e-sigarct on
olnud ka esirneseks kasutaiavaks suitseiarnisiooteks. Kasutajateks pole pikaajalised suiiseiajad,
kes on lainud We alternaiiivtoote kasutamisele. Selles on orna roll e-sigareii tooijatel ja rnUujaiel
ajal, mil e-sigareLi muilk alaealisiele ci olnud reguleeriwd. Seda rntiudi ja turustati alla 18—
aasiaslele. Eesii koniekstis on e-sigaret rohkem levinud noorte seas ning just rnaitsesiaiud e
vedelikud mOjutavad larbirnist. Eesrnärgiks on vliuistada suiiseiamine noorte seas ning seega
iuleb tavatubakas ja e-sigarct vOrdsusiada.
Konstantinos Farsalinos sOnas, ci enamik taiskasvanud c-sigareii kasulajatesi tarhivad
magusarnaitselisi e-vedelikkc. E-sigareii vedelikud tehakse tavatubakast erinevate maitseiega,
kuna see ennetab e—sigareti tarvitaja naasmisi tuhakasigareti juurde. Mailse— ja lOhnaained
teevad e-sigareti tavaluhakast erinevaks ja tavatuhakas hakkah endisele suitsetajale tundurna
vaslurneelne.
Sven Kotke lausus, ci e—sigareii suurernad mUtijad on alati järginud pOhimOtet e—sigaretie
alaealistele mine rnUUa, ka siis kui mUtik alaealisiele keelaiud polnud. E—sigareti mUUjate ja
kasutajaic hit annab iniot kauprneestele, kes liitu ci kuulu, et nernadki seda pOhimOieijärgiksid.
Hetkel on turul mOned kaupmehed, kes seda pOhirnOici ci järgi. Riik ci vOia neid etievOtjaid
vasiuiusele ning ci teosta piisavat jiirelevalvei.
Jllrgnes kornisjoni aruielu seisukoha kujundarniseks kollekiiivse poördurnise suhics.
Kornisjoni esirnees Ilelmen Kütt selgitas komisjoni hiikrneiele kollektiivse poordumise
menetlemise korda. Ta sOnas, ci kornisjon vOib esiiaiud kollcktiivse poördurnisega osalisehi vOi
taiclikult nOusiuda vOi mine nOusiuda.
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Kilti paiiis komisjoni iiikrnete arvamusi koliektiivses pöördumiscs esilatud eEtepanekulele.
Jun Jaanson titles, ci terna on kollektiivse poördumisega mute nöusturnise pooh.
Mans Lauri sönas, cE kohicktiivscs poordumises csitatud cttepanckLld on tihedait scotud
tubakascaduse rnuuirnise seaduse ceinouga (357 SE). Kuna tuhakaseaduse rnuutmise seaduse
eelnou rniiudatusettepanekud ci ole kornisjoni pooh labi arutatud, siis ci san veel koiiektiivse
poordumise osas ammendavat otsusi Echa.
Monika Ilaukanömrn nöustus fling lisas, et mitmed Riigikogu iiikmc Madis Miiiingu csitatud
rnuudatusettepnnekud kattuvad petitsioonis esitatud ettepanekutega. Ta sOnas, ci komisjon
hilaletab sisuliselt samadc cttcpanckutc (lie tuhakaseaduse muutrnisc scaduse eclnou
rnuudatusettcpanckuid
menetiedes.
Loplik
otsus
ettepanekute
kohta
seigub
muudatuscttepanekute (lie hiiiiietades.

Viktor Vassiijev sOnas, et tihinch ceinevate arvarnustega, kuna sarnascd ettepanckud tuievad
arutlusele tuhakaseaduse muutmise seaduse eelnöu muudatusettepanekute (lie hailietades.
Heimen Kütt juhtis tiihelepanu, et koilektiivsele poordurniseie tuieb vastata hiijemalt kuus
kuud pärast petitsiooni menetiusse vötrnist. Tuhakaseaduse muutmise seaduse
muudatusettepanekud tuievad kornisjonis hilaletuscie hiijem.
Mans Laud inusus, ci koliektiivses poordurnises esitatud ettepanekud langevad kokku
tubakaseaduse muutmisc seaduse ccinOu muudatusettcpanekutcga fling ammendavaid otsuseid
koilektiivsc poordurnise osas ci san teha enne tuhakaseaduse muutmise scadust menetlemata.
Viktor Vassiljev sOnas, ci komisjonii puuduh padevus otsustada koilcktiivse paordumise osas.
Tänasci istungil iisandusid mitmed ettekanded fling tekib ebakoia, kus (Welt pooh esitavad
arstid oma seisukoha, teiselt pooh ametnikud oma seisukoha.
Helmen Kütt sönas, ci kOikide kohlcktiivsete poordumiste osas, mis komisjonides
menetletakse, ci san ceidada, ci komisjoni iiikmcd on antud vahdkonnas ckspcrdid. Sec on
pohitiiine vastutus, millie komisioni iiikmed peavad pUrasi ekspertide Ura kuuhamist vötrna.
Ta tuictas rnccldc, ci kohlcktiivses poordumiscs on ettepanek alkohoh-, tubaka-, kutuse- ja
elektriaktsiisi seadust fling tubakaseaduse muutmise seadust pinanitud kujudel mitte vastu volta.
Tubakascaduse rnuutmise scadust veel menetletaksc, kuid aktsiiside osas on scadus juba vastu
vOetud ning sectOttu ci saa antud kujul kohlektiivset pöördumisi toctada.

THna Kangro markis, ct kuna c—sigarcti puhul on Lcgcrnist sui sciamise ascndusraviga, siis
peaks kaaiLlma e-sigarettide mUtimist ainuh apteckides. Kui tegemist on suitsetamisest
hoohumise abivahendiga, siis peaks seda katie saama sarnastel tingimusiel nagu pianstreid ja
muid suitsctarniscst loohumisc ahivahendcid.

Helmen Kütt sOnas lOpetuseks, et igal komisoni hiikmei on vOimalus saadud tcavct arvestada
tuhakaseadusc muutmise seaduse muudatusetLepanekute (lie hahictamisci ning iga komisjoni
hiige on oma hUhie andmises vaha.
Otsustati:

1.1 Mute toetada koliektiivses poordurnises esitatud ettepanekuid (konsensus- Heirnen KUti,
Monika HaukanOmm, Tuna Kangro, Mans Launi, Liina Kcrsna. Viktor Vassiljcv, Jun
Jaanson, Marika Tuus—LauI)
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2. Ulevaade Sotsiaalrninisteeriumi ettevalmistustest ravirniseaduse muudatuste
rakendarniseks 2020. aastal
Mans Jesse andis ülcvaate soisiaalrninistccriumi cuevalmistustest ravimiseaduse rnuudatusic

rakendamiseks 2020. aasial.
Ta sOnas, ci ravirniseadus sthcsiah apteegi ornandipiirangud. On satestatud vcrtikaaise
integratsiooni keeld, mis ;ähendah, ci ravimite huigirnOUja ci tohi olla samaaegselt ravirni
jaernUiija ehk apteegi omanik. Veriikaalscie in[egraisiooni kcciuic lisandus iaiendus, ci apteegi
iegevusloa oinaja enamusosalus peab kuulurna proviisorile. kcs on vähcrnait likes endaic
kuuiuvas apleegis juhatajaks. Lisandus ka piirang, mule kohaselt ci tohi aptecgi enarnus- ega
vllhernusosanikud omada whkem kui nelja 4000 ja enama clanikuga asulas teguLsevar apiecki.
Ravimiscadus ci nie cite ornandipiiranguic jöusturnisc rakendusmehhanisrnc ning need iulch
vilija tbötada solsiaalrninisiecriurnis ci[cvalrnisluspcrioodil. Soisiaalministcerium koosiah
riskianaluUsi seuduscrnuudatusc rakenduslike kitsaskohiade Icidmiseks.
On voimalik risk. ci proviisoriicl puuduh piisav julgus cucvotluscga tcgclcda ja puuduvad
rahalised rcssursid apicegi oscmiscks. EuevOtlusjulgust saab suurendada euevôiluskooliwsega
a tlliendOppcga ning ka proviisoritc flnantsilise vOimckusc tostiniseks on voimalik erinevaid
mcctmcid kasutada.
Apieckide mIlUgi koigc suurcm risk on scowd scllega. ci pracgused ornanikud ci ole nöus
apicckc mUürna. HeckcI on icadmala ka apteegi hinna kujuncrninc. kuna pöhilise hinna
moodusiavad asukohi ja kaive. nune vara. Turu toimimist voiks aidata see. kui ickib info,
millised on apicegid. niida ollaksc valmis milUma. VOimailku Iahenduscna on kaaiuiud
mliUgikcskkonna loornist Ravimiarneti veehilehelc. Samuti on luhatud franisiisiicpingutc
kasulamine proviisorist ornaniku ja kauhamiirgi omaniku vahcl. See on ka hcikcl rnoncdc
apicekide puhul kasutuseL

On risk. ci apteckide ornanikud hakkavad kasutama erinevaid skeeme varjarnaks tegciikku
omandisuhet. Scile probleerni lahendarniseks wicks Iaicndada Konkurcnisiarncii öigusi
ornandisuhcic tuvastamiseks nil Ecstis kui rahvusvahelises koosioos ja RavimiameLi Olgusi
iegevusloaandrnisest kecidurniseks ja kchtetuks tunnisiamiscks.
Omandipiirangutc öusiarnisega scotud vOimalikud riskid on patsiendile scoiud apieckidc arvu
vahcncrnisega, scaihulgas vllhem airakiuivsctcs kohtadcs tccnusc küuesaadavuscga.
Voirnalikud riskid riigiie on scotud viuiisinvcstccringute kaitse lepinguiega. rnflUgiichingutei
tekkivaic prohlcemidega (rnUUk ehamoistliku hinnaga, proviisoritc soovirnaws apiccki osta) a
riigi vasiuiuscga ickkinud kahjudc huvitarnisel.
töi valja, ci Uhe riskina nirnetati seniste ornanike valmidusi apicckc mUUa. Miks
pcavad proviisorid osinia juha olcmasoicvaid apteeke? Kas proviisorid voivad lahiuda oma
voirnalusicsi fling vajadusel luua uuc apteegi, kui see on moistlikurn kui olemasoleva apicegi
ostmine?

.Iüri

.Laanson

Mans Jesse vastas, ci alati on proviisoril voimalus uus apicek asutada. Pal jud juba ioOtavad
proviisorid sooviksid aga osia toimiva apteegi, milics nad ise icguiscvad fling milles on kogu
varustus oicrnas.
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Marika Tuus-Laul sönas, et aptecke puuduiavast riiäkides ci tohi kasutada sofia ,,aptecgillri”,
kuna tegernist ci tohi olla Uriga majanduslike huvide mOisics. See on ka Uks pOhjuseid, miks
scadusernuudatusi tehLi. Tegemist ci ole vaha etievOtiuse vormiga traditsioonilises ilihenduses,
scsi nllhteks ravirni hind ci kujunc vahas konkurenisis, vaid neile on seatud piirangud.
Seadusernuudaius kohaidati vLiga pika Uleminekuajaga, selleks ci proviisorid jOuaksid apteegid
ornandada fling juhul kui mid ci soovi apteeke ornada, on senisiel ornanikel aega saavutada
proviisori elukuise. Ta kusis. Las pracguscl hctkel on tegernist protsesside tohusiarnisega fling
ravimiseadusesse ci soovita muudatusi?
Mans Jesse vastas, CL hetkel toimub seaduse rakendamise ettevalmistus ning kindlasti ci leNa
ettepanekuid seadust mingites kusimusies tagasi poöraia. On vOimalik, ci tekih rakendLlslikke
kilsirnusi, mis vajavad seadusandlikku tuge.
Mans Lauri töi Wilja. ci väga paljud apteegid asuvad rendipinnal. Kui rcndileandjad on
teadlikud apteegi sulgemisest. siis on nad väga huviiaiud uue apteegi avamisesi antud pnnal.
Kui iHhch iähtaja iOpus kiirmUugiks. voih sellesL kahju saada celkOige müUja. Kui mUfija
tehinguga vcnitab, ijiheb hind alla ning proviisoriiel on valik, kas asutada uus apteek vOl ostu
eharnOistlikult kallis o]crnasolcv apteek. Ta Jisas, ci proviisori osalus apteegiomandis peab
olema Ule 5Ocf fling see vOimaldah provilsorile paindlikurnat eitevOtiusesse astumist. kuna ta
ci pea apiceki ainuomandisse vOtma.
Nina Kersna Iausiis. ci seadusemuudatusega oil Uks suurimaid avaiikkc hirmc. ci
rnaapiirkondadcs vUhench apteegiteenuste kattcsaadavus. Ta kusis. miliistcs plirkondades
asuvad hetkcl proviisoritc ornandis olevad apteegid?
Eda Lopato vasas, ci We 1000 clanikuga linnades olevaid haruapteeke, mis ci vasta aiates I.
aprillist 2020 scadusernuudawsLcle. on 64.
Nina Ker.sna sOnas, ci aptcckrid on toonud vaija statistika. ci maapiirkondades on 100
proviisoriic omandis oicvat apteeki. 40 jacketi aptecki. mule Larval on juha tUna proviisori
omandis olev apLcck fling 17 seilist aptecki. kus ci ole proviisori omandis olcvac aptecki kOrval.
Seliest tulenevali ci ole pOhjust karta. ct maapiirkondades kaovad apicegid. kuna juba praegu
on nendes piirkondades proviisorid tegevad.
Tuna Kangro sOnas. ci clickundes oh riskidena vUija toodud mUtijaic valmidus apteeke mtiUa
ning proviisorite valmidus apiceke usia. Ta tOi vOrdluse. ci Euroopas on laialt levinud apteegi
mOisLe kahcksjagaminc. On apiecke. mis muUvad ainult kasimUUgiravimeid ning seiliseid. mis
on orienteeriwd rclscptiravimite niüUgile. Seliiscid aprccke vOih kohata nUiteks Portugalis.

Monika Haukanörnrn sOnas, ci noorcmad inimcsed on riskialtimad vöLrna laenc ja enneaid
kohustusi. Ta kusis, kas on teada proviisoriic vanuselise koosscisu kohia? Lisaks tOi U vUlja, ci
jae-ja hulgimüiigi integrecrirniscl (iritatakse saavutada mastaahi cfekti ning hoida seelUbi hindu
all. Kas on analUUsitud, kas vertikaalse intcgratsiooni kccld bob kaasa hinnatOusu?
Mans Jesse sOnas, CL pracgu ongi kUsirnus sciles, kuidas mojub hinnapoliitikale see, kui
hulgimUUja omab enda apteegiketti. ApLeck ci osta ravimcid sisse mute hinnakonkurenisi
aiusel, vaid muudel kaaiutlustel. Pioviisoritc vanuselinc koosseis on icada fling scda voetakse
arvesse. Ecsti Proviisoriie Koda on La plaanimas uuringui apteekrite seas.
Mans Lauri Lausus selgituseks, ci on olernas vertikaalseid monopole, mis haaravad turu nil
oelda Ulevalt alla chk huigirnUUjatc ja jaemfiUjate kaupa fling monopolc, mis hoivavad turu
kihiti ehk vastavalt kas huigimUujate voi jaemUtijate kaupa. Apicekide turul iUksid mOlemad
kokku ning see on haivim variant, mis juhtuda saab.

B
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Marika Tuus-LauI titles, et Portugalis on apteegiketid keelatud. Vhikesed apteegid
kaubanduskeskustes on tegelikult ravimipoed. Kui sealt mingeid ravimeid soovitakse, siis neid
tellitakse.
Kai Raudkivi andis tilevaate apteegi omandipiirangute regulatsioonidest Euroopa Liidu
riikides. Ta sönas, et riigid vOib jagada kahte gruppi: liberaalsed riigid ja mitteliberaalsed riigid.
Liberaalsetes riikides pole apteekide omandipiiranguid. Selline suund on voetud naiteks
Iirimaal, Uhendkuningriigis, Hollandis, Norras ja Rootsis. Rootsis olid kuni 2009. aastani
riigiapteegid, kuid siis otsustati hindade alandamise ja ravimitele parema ligipääsu tagamiseks
pooled riigiapteekidest eraomandisse mUtia.
Teise grupi moodustavad mitteliberaalsed rtigid, kus on apteegi omandipiirangud fling on
kehtestatud piirangud ka apteekide arvule omaniku kohta. Selles grupis on Austria, Hispaania,
Soome, Taani ja Saksamaa.
Ungaris muudeti apteegi omandipiirangu reegleid 2011. aastal karmimaks fling kehtestati
mitmeetapiline Uleminek proviisori kutsenöudele. Algul pidi olema proviisoril 25% osalus,
sellest aastast aga 50% osalus. Uhele proviisorile voib kuuluda kuni neli apteeki.
Poola kuulus liberaalsesse gruppi, kuid alates 2017. aastajuunist kehtivad neil muudatused, mis
holmavad nil asutamis- kui ka omandipiiranguid. Varem voisid koik fUUsilised ja juriidilised
isikud apteeki pidada, kuid seadusemuudatuste alusel voivad apteegi tegevusloa saada vaid
proviisorid. Piirati ka apteekide omamist tihe proviisori kohta, mis on nUUdseks neli.
Komisjon asus tiksmeelselt seisukohale, Uldapteegi tegevusloa noudeid ei muudeta ja
ministeerium jatkab analtitisi ja ettevalmistusi seadusemuudatuste rakendamiseks. Kui
ministeeriumis valmivad analtitis ja ettepanekud, siis arutatakse seda koos koigi
huvigruppidega.
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