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„SMOKE FREE PARTNERSHIP“
INFORMACIJA

TABAKO GAMINIŲ DIREKTYVA: FAKTAI IR MITAI

ŠIOJE ORGANIZACIJOS „SMOKE FREE PARTNERSHIP“
(PATNERYSTĖS BE DŪMŲ) INFORMACIJOJE:
1.pateikiami faktai, kuriais pagrįstos persvarstytos Tabako gaminių direktyvos (TGD)
pagrindinės naujosios priemonės,
2.paneigiami tabako pramonės skleidžiami mitai,
3.paaiškinama kodėl, mūsų manymu, kai kurias TGD vietas būtina peržiūrėti ir patobulinti.
e migliorata.

PRIKLAUSOMYBĖ NUO
RŪKYMO BŪDINGA VAIKAMS
IR JAUNUOLIAMS -TODĖL TGD
PADĖS APSAUGOTI BŪSIMĄJĄ
KARTĄ

• T
 okiose šalyse kaip Kanada 3 ir
Australija 4, taikančiose visapuses
tabako kontrolės strategijas, įskaitant
didelius vaizdinius įspėjimus apie
pavojų sveikatai, kasmet žymiai
mažėja rūkančio jaunimo.

• Rūkaliai pradeda rūkyti vaikystėje,
o suaugę rūko toliau: 70 % rūkalių
pradeda rūkyti nesulaukę 18-os metų,
o 94 % – iki 25-erių metų amžiaus.1
• R
 ūkymas yra pagrindinė ankstyvos
mirties ir ligų, nuo kurių kasmet ES
miršta 700 000 žmonių, priežastis,
kurios galima išvengti. Nuo rūkymo
miršta daugiau žmonių nei nuo
eismo nelaimių, narkotikų vartojimo,
savižudybių, žmogžudysčių, AIDS ir
nelaimingų atsitikimų darbe kartu
sudėjus.2
•N
 umatoma, kad per penkerius metus
TGD padės sumažinti ES rūkančiųjų
skaičių 2,4 mln. ir sukurti 2 234 naujų
darbo vietų, atnešti 4 mlrd. EUR
ekonominės naudos, sumažinti
sveikatos priežiūros išlaidas 506 mln.
EUR ir išgelbėti 16,6 mln. gyvenimo
metų.2

TABAKO PRAMONĖS INTERESŲ
KONFLIKTAS
Tarptautinėms tabako bendrovėms
reikia kuo labiau didinti akcinio kapitalo
vertę akcininkų naudai, todėl jie turi
priešintis vyriausybių bandymams
mažinti rūkymo paplitimą. ES ir jos
valstybės narės (VN) pripažįsta, kad
egzistuoja neišsprendžiamas interesų
konfliktas tarp tabako pramonės ir
visuomenės sveikatos.5 Pasirašiusios
PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos)
Tabako kontrolės pagrindų konvenciją
(TKPK), ES ir jos VN privalo užtikrinti,
kad tabako pramonės komerciniai ir
monopoliniai interesai nepakenktų
tabako kontrolės politikai. 6
2000 metais bendrovė „British
American Tobacco“ (BAT) teigė, kad
dabartinė TGD, dėl kurios anuomet
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buvo deramasi, išnaikins darbo vietas
Jungtinės Karalystės (JK) tabako
gamybos pramonėje.7 Tačiau 2005
metais, kai BAT iškėlė gamybą iš ES
ir buvo prarasta 500 darbo vietų JK ir
Airijoje, BAT savo spaudos pranešime
teigė, kad taip padarė siekdama
sumažinti išlaidas, o ne dėl TGD.8
Tuo tarpu Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondas
nurodė, kad darbo vietų mažinimą
tabako pramonėje iš esmės sąlygoja
globalizacija, o NE tabako kontrolės
įstatymai.9
Pramonės atstovų argumentams
prieš TGD paprastai netaikoma
nepriklausomo tikrinimo ar tarpusavio
vertinimo procedūra. Tuo tarpu
daugumą faktų, kuriais paremta
TGD, teikia visuomenės sveikatos
mokslininkai ir gydytojai praktikai, šie
faktai yra nepriklausomai patikrinami
bei įvertinami. Toliau pateikiami
pramonės mitus paneigiantys faktai.
Visi faktai šiame dokumente pateikti
su nuorodomis į šaltinius, kurių išsamią
medžiagą galima rasti internetinėje šio
leidinio versijoje adresu
www.smokefreepartnership.eu

TOBACCO MYTH - MITAI APIE TABAKĄ
1 MITAS
Nėra duomenų, kad TGD
pasiūlymo priemonės bus
veiksmingos
FAKTAS
Duomenys aiškiai rodo, kad TGD
priemonės yra proporcingos vidaus
rinkos atžvilgiu ir padės sumažinti
pradedančių rūkyti jaunuolių skaičių,
paskatins daugiau suaugusiųjų liautis
rūkyti ir apsaugos anksčiau rūkiusius,
kad šie vėl nepradėtų. Žr. tolesnę
duomenų santrauką.
Paveikslėliai drauge su tekstiniais
įspėjimais, užimančiais 75 % priekinės
ir galinės pakelio pusės [3.2; 9 str.]
2

Sisteminis duomenų vertinimas rodo,
kad įspėjimai apie pavojų sveikatai ant
tabako pakuočių veiksmingai atbaido
ketinančius pradėti rūkyti jaunuolius
ir motyvuoja rūkančiuosius pagalvoti
apie galimybę mesti rūkyti. Vaizdiniai
įspėjimai ir 75 % bei didesnio ploto
įspėjimai yra žymiai veiksmingesni
už 50 % ar mažesnius vien tekstinius
įspėjimus ir yra ypač veiksmingi jaunimo
tarpe.10 Tais metais, kai Belgijoje ant
visų pakuočių imta skelbti pagalbos
metantiems rūkyti linijos numerį,
skambučių šiuo numeriu skaičius išaugo
daugiau nei dviem trečdaliais.11
Šalys, kurios pradėjo naudoti
didelius vaizdinius įspėjimus, tai
padarė vykdydamos visapusę tabako
kontrolės strategiją, o tokių pakelio
pokyčių poveikis nėra greitas, todėl
kartais sunku įrodyti priežastinį ryšį
tarp įspėjimų apie pavojų sveikatai ir
pradedančio rūkyti jaunimo skaičiaus
sumažėjimo. Vis dėlto Kanados
duomenys aiškiai rodo, kad 2001 m.
pradėjus naudoti vaizdinius įspėjimus
išaugo bandančiųjų mesti rūkyti skaičius
ir sumažėjo rūkančiųjų skaičius.12
Tais metais, kai buvo pradėti naudoti
vaizdiniai įspėjimai, 15–19 metų amžiaus
rūkančiųjų skaičius sumažėjo nuo 25 %
iki 22 % ir toliau mažėjo – 2011 metais
rūkantieji šioje amžiaus grupėje sudarė
tik 12 %.3
Dervų, nikotino ir anglies monoksido
(DNAM) kiekio užrašų pašalinimas
nuo pakelių ir jų pakeitimas
aprašomąja informacija [3.2, 12 str.]
Tai daroma atsižvelgiant į naujus
duomenis, kurie rodo, kad ant cigarečių

pakelio šono pateikta kiekybinė
informacija apie dervas, nikotiną ir
anglies monoksidą yra klaidinanti ir
verčianti vartotojus manyti, jog kai
kurie tabako gaminiai yra saugesni ar
mažiau pavojingi už kitus.13 14 Tai netiesa
– mažai dervų turinčios cigaretės gali
būti ne mažiau mirtinos nei daug dervų
turinčios cigaretės.15 16 Visgi kiekvienoje
valstybėje narėje rūkantieji dažniausiai
mini DNAM kiekius kaip geriausią kurio
nors prekių ženklo nekenksmingumo
požymį17 ir rūkantieji, ypač tie,
kurie ketina mesti rūkyti, reguliariai
peržiūri šią informaciją.18 Tai taip pat
rodo būtinybę ant pakuočių skelbti
informaciją apie metimą rūkyti, nes
akivaizdu, jog norintieji mesti rūkyti
peržiūri šią informaciją ant pakelio.
Plonų cigarečių uždraudimas
[3.2, 12 str.]
Tyrimai apie pakelio dizaino poveikį
jaunoms moterims, įskaitant prekių
ženklo deskriptorius, tokius kaip „slims“
(plonos), taip pat ploni pakeliai ir rožinė
spalva rodo, kad tokie pakeliai ne tik yra
klaidinantys, bet ir daug patrauklesni
jaunoms moterims.19 20 Visų pirma,
tokie pakeliai gali sustiprinti įsitikinimą,
kad rūkymas padeda kontroliuoti
apetitą ir neleidžia priaugti svorio, o
taip pat yra mažiau kenksmingas. Tai
yra didėjanti problema, į kurią TGD turi
atkreipti dėmesį, kadangi numatoma,
jog plonų cigarečių, kurios akivaizdžiai
orientuotos į moteris, pasauliniai
pardavimai nuo 2011 iki 2016 metų
išaugs nuo 4 % iki 13 % rinkos.21
Minimalus 20 cigarečių pakelyje
skaičius ir kubo formos pakelio
reikalavimas [13 str.]
Jaunuoliams ypač aktuali yra kaina ir jie
nėra linkę pirkti cigarečių aukštesnėmis
kainomis.22 Mažesni nei 19 cigarečių
pakeliai jau yra uždrausti 16-oje iš 27 VN.2
Įspėjimai apie pavojų sveikatai sukurti
taip, kad veiksmingiausiai atrodo
ant kubo formos pakelių, o įspėjimai
ant kitokių formų, pvz., lūpdažio ar
kvepalų formos pakelių 23, turi mažesnį
poveikį, kadangi tekstas tuomet tampa
glaustesnis.
Sudėtis ir emisijos – charakteringų
aromatų uždraudimas [3.1, 6 str.]
Tabako gaminiai su aromatais, kurie
charakterizuoja cigaretės skonį, yra
draudžiami (pvz., šokolado, mėtų,
vanilės, vyšnių, persikų ir vynuogių). Šie
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aromatai pagerina skonį ir palengvina
įkvėpimą, ypač jauniems žmonėms,
kurie tik pradeda rūkyti. 24

2 MITAS
Dėl šio pasiūlymo išaugs
nelegali tabako rinka
FAKTAS
Tarptautinių tabako bendrovių
nerimas dėl nelegalios prekybos turi
būti vertinamas jų pačių istorijos
kontekste, kai tam tikri gamintojai
palengvino nelegalų savo gaminių
įvežimą.25 26 27 28 Nuo 2004 m. keturios
didžiosios tarptautinės tabako
kompanijos sumokėjo milijardus
dolerių baudų ir mokesčių, kad
nutrauktų bylinėjimąsi su ES ir Kanada
dėl nelegalaus cigarečių įvežimo.29 30
Šiuo metu ES tiria bendrovės „Japan
Tobacco International“ veiklą.
Poveikio vertinimas patvirtina, kad
tabako pramonė nepateikė įtikinamų
įrodymų, jog didesni įspėjimai dėl
pavojaus sveikatai, vaizdiniai įspėjimai
ar standartiniai pakeliai padidins
nelegalią tabako rinką ir tokiu būdu
sumažins legalius pardavimus.2
Vaizdinius įspėjimus pradėjusios naudoti
valstybės narės neužfiksavo nelegalios
prekybos išaugimo, o JK, kur vaizdiniai
įspėjimai buvo įvesti 2008 m., nelegali
cigarečių rinkos dalis stabiliai sumažėjo
nuo 14 % iki 9 %. 32
Tabako pakeliai jau dabar lengvai
padirbami, todėl pramonė deda
paslėptus ženklus ant visų tabako
pakelių, kad būtų galima atskirti
autentiškus ir padirbtus pakelius. Pagal
naująją direktyvą pakeliai ir toliau turės
visus įspėjimus apie poveikį sveikatai
ir kitus ženklus, kurie turi būti ant
dabartinių pakelių, todėl jie nebus
lengviau padirbami.33
Nelegalios prekybos kontrolė yra
teisės aktų laikymosi užtikrinimo
klausimas. 2012 m. lapkričio mėn. buvo
priimtas PSO TKPK Nelegalios prekybos
protokolas (NPP), kuris, kai tik bus
ratifikuotas, dar labiau sustiprins ES
galią kontroliuoti nelegalią prekybą.
Pagal TGD nustatytas priemones visi
tabako gamintojai privalės įdiegti
stebėjimo ir sekimo sistemas, skirtas
tam, kad ES atitiktų NPP reikalavimus.

3 MITAS

6 MITAS

Šie pasiūlymai nėra
visuomenėje populiarūs

Priemonių sudėtingumas
(pvz., sudėties
reglamentavimas,
stebėjimas ir sekimas)
pakenks daugelio mažųjų
ir vidutinių įmonių (MVĮ)
gyvybingumui

FAKTAS
Tabako kontrolės politika yra
populiari tarp ES piliečių: 76 % pritaria
vaizdiniams įspėjimams ant pakelių;
73 % pritaria didesnio saugumo
priemonėms ant pakelių; 63 % pritaria
aromatų uždraudimui; 57 % pritaria
paprastesniems, standartiniams
pakeliams. 17

4 MITAS
Pasiūlymas pakenks ES darbo
rinkai
FAKTAS
Skaičiuojama, kad TGD pasiūlymai
padės sumažinti tabako suvartojimą
2 % per 5 metus. Toks pardavimų
sumažėjimas sąlygos nedidelį darbo
vietų praradimą tabako sektoriuje,
tęsdamas ilgalaikę tendenciją. Vis
dėlto, tabako pramonė nėra daug
darbo jėgos reikalaujanti pramonė.
2008 metais tabako pramonė įdarbino
tik 34 000 žmonių 34, arba 0,015 %
darbuotojų visose 27 ES valstybėse.
Lėšos sutaupytos neperkant tabako
gaminių bus skiriamos kitokioms
prekėms ir paslaugoms (iš daugiau
darbo jėgos reikalaujančiųsektorių)
įsigyti. Šiose pramonės srityse išaugs
jų gaminių paklausa ir padidės
užimtumas, todėl per kitus penkerius
metus ES bus sukurtos maždaug 2 234
papildomos darbo vietos.35

5 MITAS
Pasiūlymas pakenks
augintojams
FAKTAS
ES tabako gamyba sudaro tik
ketvirtį tabako pasiūlos Europos
tabako pramonėje.36 37 1 % tabako
produktų sumažėjimas ES sąlygos
daugiausia 0,25 % tabako derliaus
Europoje sumažėjimą.37 UNITAB
patvirtino, kad charakteringų aromatų
draudimas savaime nepakenks Burley
augintojams, kadangi tai netrukdys
naudoti priedų Burley tabake.38

FAKTAS
Už TGD priemonių įgyvendinimą
atsako tabako gamintojai, o ne
MVĮ, todėl nėra priežasties, dėl
kurios šie pasiūlymai pakenktų
MVĮ gyvybingumui. Mažmeniniai
pardavimai sumažės palaipsniui,
o ne per vieną naktį, kadangi
pagrindinis poveikis bus pradedančio
rūkyti jaunimo, o ne esamų rūkalių
sumažėjimas, todėl parduotuvės turės
laiko prisitaikyti.

7 MITAS
Papildomos pakuočių
kontrolės priemonės pažeis
intelektinės nuosavybės
teises ir sukels žalos
atlyginimo reikalavimus
FAKTAS
Tabako prekių ženklai jau yra
ribojami įstatymų. Prekių ženklo
naudojimas yra privilegija, o ne teisė,
kaip paaiškinta TRIPS sutarties 20
straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalyje,
kur teigiama, kad „narės gali priimti
priemones, apsaugančias visuomenės
sveikatą, jei tokios priemonės atitinka
šio susitarimo nuostatas“. Iš tiesų
tarptautiniai prekybos susitarimai
nesukuria teisės naudoti prekių
ženklus ir bet kuriuo atveju jie leidžia
vyriausybėms įgyvendinti priemones,
apsaugančias visuomenės sveikatą.39
Prekių ženklus ES teisė jau riboja
dabartinėje TGD 40 ir Vaistų
direktyvoje 41 be teisės į kompensaciją.

8 MITAS
Pasiūlymai sukurs, o ne
pašalins prekybos kliūtis
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FAKTAS
Kaip nustatyta Poveikio vertinime,
TGD pasiūlymais bus užtikrinta, kad
VN nacionaliniai įstatymai atitiktų
tarptautinius įsipareigojimus bei
mokslinę faktų bazę ir tuo pačiu
užtikrintų aukštą sveikatos apsaugos
lygį, kaip to reikalaujama ES teisės
aktuose.2

9 MITAS
Standartiniai pakeliai ir
dideli įspėjimai apie poveikį
sveikatai sukels sumaištį
ir papildomas išlaidas
mažoms įmonėms
FAKTAS
Iš tiesų lengviau parduoti standartinius
pakelius, o ne logotipais perkrautus
pakelius. Pramonės skaičiavimai,
kad tai užtruktų 45 sekundėmis
ilgiau kiekvienam pardavimui,
paremti tik 6 tabako pardavėjų
nuomonių apklausa.42 Objektyviu
tyrimu, kurio metu įvertinta daugiau
kaip 5 000 pardavimų, nustatyta,
kad standartiniai pakeliai neilgina
pardavimo laiko 43 ir tai patvirtinta
Australijos patirtimi. 44

10 MITAS
Tabako pramonė privalo
turėti lygią teisę daryti
įtaką visuomenės sveikatos
politikos kūrimo procesui
FAKTAS
Tabakas nėra toks pat produktas,
kaip visi kiti – tai vienintelė legali
vartojimo prekė rinkoje, kuri yra
mirtina, jei vartojama pagal paskirtį.
Todėl JK ir daugiau kaip 170 kitų
vyriausybių pasirašė PSO Tabako
kontrolės pagrindų konvenciją, kuri
teisiškai įpareigoja vyriausybes griežtai
reguliuoti tabako gaminius ir apsaugoti
jų tabako kontrolės politiką nuo tabako
pramonės komercinių ir monopolinių
interesų.

3

TGD PATOBULINIMAI
„Smoke Free Partnership“ mano, kad TGD galima patobulinti šiais būdais.

Standartinis pakelis
[(40),(41) 24 str.]
VN turi galimybę nustatyti standartinį
pakelį, tačiau mes manome, kad tai
turi būti privaloma TGD nuostata,
kadangi yra tvirtų įrodymų, kad
standartinis pakelis, nuo kurio pašalinti
visi prekių ženklų elementai (spalvos,
logotipai ir t. t.), išskyrus gaminio
pavadinimą standartiniu šriftu, žymiai
sustiprintų įspėjimų apie pavojų
sveikatai poveikį ir sumažintų pakelio
patrauklumą, ypač jaunimui. Kaip teigė
vienas „Philip Morris“ vadovų, „galutinė
mūsų komunikacijos su rūkančiaisiais
priemonė yra pats pakelis. Nesant kitų
rinkodaros priemonių, mūsų pakuotės
[...] yra vienintelis mūsų firmos ženklo
esmės skelbimo būdas“.45
4

Atsekamumo ir apsaugos
priemonės
[14 str.]
TGD pasiūlyme reikalaujama, kad
pakelio lygiu visoje tiekimo grandinėje
(išskyrus mažmeninę prekybą)
būtų įdiegta ES stebėjimo ir sekimo
sistema. Dabartinė direktyva suteikia
Komisijai įgaliojimus priimti technines
priemones, susijusias su atsekamumu
ir identifikavimu, ir šie įgaliojimai
įgyvendinami dabartinėje direktyvoje.
Ši naujoji priemonė sustiprins valstybių
narių galimybes kontroliuoti nelegalią
prekybą ir leis vartotojams patikrinti

tabako gaminių autentiškumą.
Vis dėlto, pasiūlymas būtų žymiai
stipresnis, jei būtų reikalaujama
numatyti saitus tarp identifikatorių ant
pakelių ir pakuotės išorėje; nematomas
ir matomas apsaugos priemones ir
su stebėjimu bei tai, kad su sekimu
susijusių duomenų saugojimas ir
prieiga būtų nepriklausomi nuo tabako
kompanijų.

Nikotino turintys produktai
[18 str.]
Šiuo pasiūlymu reikalaujama, kad tam
tikrą nikotino koncentraciją viršijantys
produktai būtų leidžiami kaip vaistai,
o nesiekiantys šios koncentracijos
būtų traktuojami pagal TGD. Mes
primygtinai rekomenduojame, kad
visiems nikotino turintiems ne tabako
produktams būtų reikalingi vaistų
leidimai. Todėl, kad:
• Vaistų taisyklės užtikrins, kad
kokybiški produktai toliau būtų
pasiekiami rūkantiesiems, tačiau jų
nebūtų galima parduoti ar reklamuoti
vaikams ir jaunuoliams, kurie nerūko.
Tai taip pat leis uždrausti saldumynus
primenančius aromatus, tokius
kaip kramtomoji guma, šokoladas ir
vanilė, kurie yra patrauklūs vaikams.
• Ribinį kiekį šioje direktyvoje sunku
išmatuoti, kadangi dabartinis
vartotojų suvartojamas nikotino
kiekis priklauso nuo to, kaip
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produktas naudojamas, o ne pats
nikotino kiekis jame. Dabartinė
TGD versija šioje srityje būtų prasta
reglamentavimo priemonė, kadangi
nustatyti tai, ar produktas viršija,
ar nesiekia ribinio kiekio yra sunku
ir brangu, todėl labai panašūs
produktai būtų reglamentuojami
labai skirtingais būdais.
• Ant pagal TGD reglamentuojamų
produktų priekio ir galo turės būti
30 % ploto užimantis įspėjimas,
skelbiantis: „Šis produktas turi
nikotino ir gali pakenkti jūsų
sveikatai“. Šis įspėjimas yra
klaidinantis ir gali atgrasinti
rūkančiuosius naudoti pakaitinę
nikotino terapiją (PNT). PNT turi
Europos Sąjungos vaistų licenziją
ir yra skirta padėti rūkantiesiems
mesti, kadangi joje esantis nikotinas
veiksmingai padeda rūkantiesiems
mesti rūkyti be žalos. Vaistų
leidimai visiems nikotino turintiems
produktams pašalins tokio įspėjimo
poreikį.
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