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DĖL TABAKO PRODUKTŲ DIREKTYVOS I-OJO IR II-OJO STRAIPSNIŲ 

 

 

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (toliau – Koalicija) pateikia savo pastabas 

ir pasiūlymus dėl Tabako produktų direktyvos  I-ojo ir II-ojo skyriaus straipsnių, kurie pagelbės 

suformuluoti Lietuvos poziciją, planuojamą pristatyti Europos Tarybos Visuomenės sveikatos darbo 

grupės posėdžio metu. 

I skyrius Sudedamosios dalys ir išrūkos, apimantis 3-6 straipsnius (Didžiausias leidžiamas 

dervų, nikotino, anglies monoksido ir kitų medžiagų kiekis išrūkose, Matavimo metodai, Pranešimai 

apie sudedamąsias dalis ir išrūkas, Sudedamųjų dalių reglamentavimas). Pateikiame savo  pastabas 

dėl 6 straipsnio Sudedamųjų dalių reglamentavimas.  

Šio straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad valstybės narės draudžia tabako gaminiuose naudoti 

1) vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau 

kenksmingas sveikatai, arba 2) kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei stimuliuojančius junginius, 

kurie yra susiję su energija ir gyvybingumu, arba 3) priedus, nudažančius išrūkas. Esam įsitikinę, 

kad pakanka mokslinio pagrindo siekti visų sudedamųjų dalių ir priedų, kurie yra naudojami 

siekiant padaryti tabako gaminius patrauklesnius, draudimo, neapsirobojant tik tais, kurie 

pateikiami Europos Komisijos siūlyme. Cigarečių gamyboje naudojama daugiau nei 600 priedų. 

Pasak tabako pramonės, „Priedai yra naudojami tam, kad cigaretės taptų priimtinesnės ir sumažintų 

dirginimą bei tabako dūmo aštrumą“. (House of Commons Health Committee, Memorandum by 

BAT „The Tobacco Industry and the Health Risks of Smoking“, 1999). Naudojant būdingo skonio 

ir kvapo priedus padidinamas rūkalų priimtinumas, patrauklumas ir švelnumas. Tokiu būdu 

padidinamas vartojimas, ilgainiui padidinantis sveikatos problemų, vėžio, mirtingumo ir 

sergamumo riziką. Cukrus ir jo priedai (fruktozė, gliukozė, vaisių sultys, medus) pagerina skonį, 

sumažina tabako dūmo aštrumą padidina priimtinumą, yra rišamojo medžiaga, drėkiklis. Rūkant 

tabako gaminius su tokiais priedais pagaminamos kancerogeniškos ir genetiškai žalingos 

medžiagos. Mentolis turi šaldomąjį poveikį, mažina skausmą, sumažina jautrumą nikotinui, galimai 

slopina nikotino metabolizmą, leidžia tabako dūmui giliau patekti į plaučius, galimai slopina 

kancerogeninių medžiagų pasiskirstymą. Taigi cigaretės su mentolio priedu maskuoja erzinantį 

tabako dūmų skonį ir leidžia lengviau įkvėpti, padidina priklausomybės ir vėžinių susirgimų riziką. 

Saldymedis subalansuoja tabako skonį, pasaldina dūmo skonį, padidina skonio priimtinumą, 

palengvina pradėjimą rūkyti, sustiprina priklausomybę. Degimo metu išsiskiria kancerogeninė 

medžiaga (benzolas), galimai kancerogeninė medžiaga (acetaldehyde), toksinės medžiagos 

(toluolas, fenolis), aldehidai. Daugiau informacijos apie priedus ir nuorodas į mokslinę literatūrą 

rasite Vokietijos vėžio tyrimų centro pranešime „Tobacco additives: The increased health risk” 

(noroda: http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Tobacco%20additives.pdf). 

Koalicijos nuomone tikslinga siūlyti Tabako produktų direktyvoje numatyti visų priedų ir 

medžiagų, tokių kaip cukrūs, saldikliai, skonio ir aromato priedai, prieskoniai ir žolelės, draudimą 

cigaretėse ir kituose tabako produktuose. 

http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Tobacco%20additives.pdf
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7 dalyje numatoma, kad tabako gaminių su priedais, kurių kiekis yra toks, kad vartojimo 

metu pastebimai padidina toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako produkto poveikį, draudimas 

paliekamas valstybių narių rankose. Mūsų nuomone, tokių tabako gaminių kontrolė turėtų būti 

reglamentuojama ES lygiu.  

10 dalyje numatoma, kad kitiems nei cigaretės tabako gaminiams, kaip pavyzdžiui bedūmiui 

ir sukamajam tabakui gaminiai netaikomi 1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai. Manome, kad tikslinga 

siūlyti būdingo kvapo ir skonio priedus drausti visuose tabako gaminiuose, tokiu būdu sumažinant 

rūkymo daromą žalą visų tabako gaminių vartotojams. 

II skyrius Ženklinimas ir pakuotės, apimantis 7-14 straipsnius (Bendrosios nuostatos, 

Tekstiniai įspėjimai dėl rūkomojo tabako, Kombinuoti įspėjimai apie rūkomojo tabako poveikį 

sveikatai, Kito nei cigaretės rūkomojo tabako ir cigaretėms sukti skirto tabako ženklinimas, 

Bedūmių tabako gaminių ženklinimas, Produkto aprašas, Vienetinių pakelių išvaizda ir turinys, 

Atsekamumas ir saugumo elementai). Pateikiame savo  pastabas dėl 7, 9, 10, 14 straipsnių.  

7 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad valstybės narės nedidina įspėjimų apie grėsmę sveikatai 

dydžio, taip pat nenustato prievolės apibrėžti įspėjimus apie grėsmę sveikatai skiriančia linija. 

Koalicijos nuomone, tikslinga siūlyti, kad Tabako produktų direktyvoje būtų numatyta teisė šalims 

narėms savo ruožtu didinti įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydį. Tokiu būdu ES narės pažangios 

tabako kontrolės srityje, taip pat ir Lietuva turėtų galimybę didinti įspėjamus iki 80, 85, 90 ar 100 

proc., kaip tai yra padariusi Australija, Naujoji Zealandija, Urugvajus, Šri Lanka, Meksika ir kt. 

Daugiau informacijos apie vaizdinių įspėjimų taikymą pasaulyje galite rasti leidinyje „Rodykim 

tiesą. Vaizdiniai įspėjimai gali išgelbėti gyvybes“ (nuoroda:  

http://old.ntakd.lt/files/leidiniai/kiti/vaizdiniai_ispejimai.pdf ) bei „Cigarette package health 

warnings“ (nuoroda: 

http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Cigarette%20package%20health%20warning

s%20report%202012.pdf ). 

9 straipsnio 1 dalies c punkte numatyta, kad kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai 

padengs vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės priekinio ir galinio paviršiaus 75 proc. 

išorės ploto. Pabrėžiame, kad yra būtina, jog Lietuvos pozicijoje išliktų būtent šis skaičius. 

Moksliniai tyrimai rodo, kad rūkantieji pastebi vaizdinius įspėjimus ant tabako pakuočių; suvokia jų 

siunčiamą žinutę; yra paskatinami pagalvoti ir keisti rūkymo įpročius. Tokie įspėjimai suprantami 

visoms visuomenės grupės (net ir nemokantiems skaityti), o visų svarbiausia - atgraso jaunimą nuo 

pradėjimo rūkyti, o suaugusiuosius motyvuoja mesti. 75 proc. pakuotės ploto vaizdiniams 

įspėjimams nėra per daug, kadangi pastarųjų efektyvumas priklauso būtent nuo jų dydžio, dizaino ir 

vietos pakuotėje. Vaizdiniai įspėjimai yra ypač lengvai pastebimi ir gali įtakoti rūkoriaus įpročius 

jei jie išspausdinti abejose (priekinėje ir galinėje) pakuotės pusėsę ir yra dideli. Jei įspėjimai užima 

75, 90 ar 100 proc. pakuotės ploto, jie žymiai stipriau paveikia ir rūkorius ir nerūkančiuosius nei 

tarkime 50 proc. ploto įspėjimai. Daugiau informacijos su nuorodomis į mokslinius šaltinius galima 

rasti Koalicijos parengtame e-lankstuke apie Tabako produktų direktyvą (nuoroda: 

http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Direktyva.pdf).  Taip pat labai svarbu, kad 

Tabako produktų direktyvoje būtų aiškiai nurodyta, jog valstybės narės galės laisvai diegti 

standartizuotas tabako gaminių pakuotes.  

Kaip nurodoma 10 straipsnyje, kitiems tabako gaminiams nei cigaretės taikomi tik tekstiniai 

įspėjimai (vienas iš 14 galimų), kurių dydis tėra 30/32/35proc. ir 40/45/50 proc., ir informacija apie 

http://old.ntakd.lt/files/leidiniai/kiti/vaizdiniai_ispejimai.pdf
http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Cigarette%20package%20health%20warnings%20report%202012.pdf
http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Cigarette%20package%20health%20warnings%20report%202012.pdf
http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Direktyva.pdf
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pagalbą metantiems rūkyti. Tai, kad tokiems produktams nėra taikomi kombinuotieji įspėjimai, 

taikomas mažas įspėjimų dydis bei nenaudojamas užrašas Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 

medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį, kelia nerimą, kelia susirūpinimą. Koalicijos nuomone, 

visų tabako gaminių pakuotes turėtų dengti kombinuotieji įspėjimai, užimantys75 proc. pakuočių 

ploto. 

14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad visi vienetiniai 

pateikiamų rinkai tabako gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu identifikatoriumi. Siekiant 

užtikrinti unikalių identifikatorių vientisumą jie turi būti atspausdinti (pritvirtinti) nenutrinamais 

aiškiai matomais spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles 

ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Koalicijos nuomone, siekiant užtikrinti maksimalų šios 

priemonės efektyvumą, būtina numatyti, kad identifikatoriai būtų spausdinami tiek pakuotės išorėje, 

tiek viduje, taip pat būti matomi ir nematomi plika akimi. 

14 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad visi su prekyba tabako 

gaminiais susiję ekonominės veiklos vykdytojai nuo gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos 

vykdytojo prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą registruotų visus jų gaunamus vienetinius 

pakelius, taip pat visus tarpinius judėjimus iki galutinio pakelių išėjimo iš jų. 6 dalyje numatyta, 

kad valstybės narės užtikrina, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai sudarytų duomenų 

saugojimo sutartis su nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu 

gamintoju ir importuotoju susijusiems duomenims saugoti. Norime akcentuoti, kad ypač svarbu, jog 

tabako pramonė būtų eliminuota nuo unikalių identifikatorių (atsekamumo ir saugumo elementų) 

įdiegimo, kadangi tai prieštarauja 2012 metų gruodžio mėnesį patvirtintam Nelegalios prekybos 

tabako gaminiais eliminavimo protokolui  (nuoroda: 

http://www.who.int/fctc/protocol/Protocol_to_Eliminate_Illicit_Trade_in_Tobacco-

Products_EN.pdf ). Tabako produktų direktyvoje turi būti numatyta, kad tabako pramonė pati 

negalėtų pasirinkti duomenų kaupimo bendrovės ir auditoriaus. Koalicijos nuomone, tai turi būti 

šalių vyriausybių sprendimas, o duomenys turi būti kaupiami ES lygiu.  

 

Pagarbiai, 

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