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Gerb. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams 2013.03.25

Dėl Europos Sąjungos Tabako produktų direktyvos

Esame Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
veikiantis Lietuvos juridinių asmenų susivienijimas, kuris šiuo metu vienija 28 organizacijas nares,
turinčias tikslą – Lietuvoje diegti tik mokslu pagrįstas efektyvias psichiką veikiančių medžiagų
kontrolės ir prevencijos priemones.

Rašome Jums kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas)
nariui/narei (ar jo įgaliotam pavaduotojui), su kuriuo Europos Komisija, vadovaudamasi Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 304 straipsniu, konsultuojasi dėl Pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako ir
susijusių gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo COM(2012) 788 final –
2012/0366 (COD).

Susipažinę su  Komiteto Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus, kuris buvo
atsakingas už Komiteto parengiamąjį darbą šiuo klausimu, parengtu Nuomonės projektu dėl
aukščiau minėtos direktyvos, norime pateikti Jums mokslu pagrįstos informacijos apie Tabako
produktų direktyvoje (toliau – Direktyva) numatytas taikyti tabako kontrolės priemones. Manome,
kad susipažinimas su Europos visuomenės sveikatos bendruomenės ir tabako kontrolės ekspertų
parengta medžiaga bus itin naudingas siekiant išvengti tabako pramonės skleidžiamų melagingų
argumentų suklaidinimo (pvz. dėl nelegalios prekybos augimo, darbo vietų praradimo ir kt.).

Gavus naujų duomenų apie tabako gaminiams naudojamas kvapą ir skonį suteikiančias
medžiagas ir įspėjimų dėl grėsmės sveikatai veiksmingumą, rinkoje atsiradus naujiems gaminiams
(pvz. elektroninėms cigaretėms), pradėjus taikyti naujas rinkodaros strategijas, susijusias su
patraukliomis pakuotėmis ir būdingo kvapo ar skonio medžiagomis, Europoje atsirado būtinybė
atnaujinti Direktyvą. Šis klausimas ypač aktualus ne tik Lietuvai, 2013 m. paskelbusiai
Sveikatingumo metais, bet ir visai ES.

Svarstomoje Direktyvoje numatomas vaizdinių įspėjimų ant tabako pakuočių įdiegimas,
tabako gaminiuose naudojamų būdingų kvapo ir skonio priedų draudimas, unikalių identifikacinių
kodų atsiradimas ant tabako pakuočių, nelegalių produktų sekimo sistemos tobulinimas ir kt. Šios
priemonės sumažins pradedančiųjų rūkyti skaičių; prisidės prie darbo našumo, ekonomikos augimo
bei europiečių gyvenimo kokybės gerinimo; sumažins vyriausybėms tenkančią naštą, įgyvendinant
tarptautinius įsipareigojimus ir reglamentus; tabako gamintojams bus naudingos aiškesnės taisyklės
ir geresnis vidaus rinkos veikimas.

Pabrėžtina tai, kad tokioms besivystančioms Europos šalims kaip Lietuva su palyginti aukštu
korupcijos lygiu savarankiškai įgyvendinti mokslu pagrįstas tabako kontrolės priemones dėl
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aktyviai veikiančios tabako pramonės ir trečiųjų suinteresuotų asmenų dažnai yra itin sunku. Dėl
šios priežasties Lietuvai Direktyvos atnaujinimas yra itin aktualus.

Prašome Jūsų susipažinti ir įvertinti moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją apie Direktyvą
numatytų priemonių įgyvendinimo efektyvumą. Prisegtuke bei NTAKK interneto svetainėje
www.koalicija.org, paskyroje Tabako gaminių direktyva (nuoroda:
http://koalicija.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=150) rasite
Europos Komisijos, NTAKK bei užsienio šalių tabako kontrolės ekspertų ir nevyriausybinių
organizacijų parengtą informaciją:

 Informacinė medžiaga apie Direktyvą (lietuvių k.). Čia rasite informaciją apie vaizdinius
įspėjimus ant tabako pakuočių ir jų efektyvumą, nelegalią prekybą, stebėjimo ir sekimo sistemą,
būdingo kvapo ar skonio medžiagas, atsakymus į klausimus – Ar dėl bendrinės pakuotės padidės
neteisėta prekyba? Ar bendrinė pakuotė lengviau padirbamesnė? Ar dėl direktyvos bus
prarandamos darbo vietos? Ar Lietuvai gresia ekonominiai nuostoliai? ir kt.

 Lankstukas „Tabako Gaminių Direktyva“ (lietuvių k.). Čia rasite atsakymus į klausimus - Kodėl
persvarstoma direktyva? Kokias sveikatos problemas kelia tabako vartojimas? Kiek tai kainuoja
Europai? Kokių pokyčių siekiama šia Direktyva? Kam ir kokį poveikį turės Dirketyvos
persvarstymas?

 Lankstukas „Dėmesio centre tabako gaminių ženklinimas ir pakuotės“ (lietuvių k.) bei
lankstukas „Spotlight on the Labelling and Packaging of Tobacco Products“ (anglų k.);

 Smoke Free Partnership parengtą informacinį lankstuką „Tobacco Products Directive Facts not
Fiction“ (anglų k.);

 Juridinės konsultantės Céline Brassart parengta medžiaga „Legal aspects of the tobacco products
directive proposal (anglų k.);

 Action on Smoking and Health (the ASH) vadovės Deborah Arnott pranešimas „Nicotine
containing products TPD proposals“ (anglų k.);

 Vokietijos vėžio tyrimo centro vadovės dr. Martina Pötschke-pranešimas „Tobacco additives:
The increased health risk“ (anglų k.);

 Europos vėžio draugijų asociacijos atstovo Luk Joossens pranešimas „Traceability, security
features and Illicit Tobacco Trade“ (anglų k.) ir kita informacija lietuvių ir anglų kalbomis.

Maloniai prašome Jūsų kreiptis į mūsų organizaciją dėl visų Jums iškilusių klausimų. Esame
pasiruošę operatyviai pagal kompetenciją pateikti visą reikalingą informaciją, susijusią su
Direktyva.

Pagarbiai,

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės
koalicijos prezidentas doc. dr. Aurelijus Veryga
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