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Santrauka 
 
Šios ataskaitos 1 skyriuje aptariamas tabako naudojimo poveikis asmens ir visuomenes 
sveikatai Europoje. Nors tabako kontroles srityje pasiekta pažanga, rukymas tebera 
svarbiausia mirtingumo ir sergamumo Europos Sajungoje (ES) priežastis. Nuo rukymo 
sukeltu ligu kasmet miršta daugiau kaip 650 000 europieciu, tai – kas septintas mirties 
atvejis ES, o daugiau kaip 13 milijonu žmoniu kencia nuo sunkiu letiniu rukymo sukeltu 
ligu. Be to, tiksliai nustatyta, kad tabako rukymas kelia didele gresme aplinkiniu sveikatai 
ir nuo to kasmet miršta dešimtys tukstanciu nerukanciu europieciu, o milijonai kitu žmoniu 
serga ligomis, kurias sukelia kvepavimas rukanciuju išpuciamais dumais.    
 
Rukymas kenkia beveik kiekvienam žmogaus kuno organui ir sukelia labai daug ligu, 
taciau ištirtas dar ne visas žalingas jo poveikis, nes net ir šiandien, praejus 50 metu nuo 
to laiko, kai pirma karta nustatytas ryšys tarp rukymo ir plauciu vežio, diagnozuojamos 
naujos ligos, kurias sukelia rukymas. Taciau žinoma, kad apie puse visu nuolatos 
rukanciu žmoniu miršta del to, kad ruke, o tie, kurie miršta sulauke vidutinio amžiaus, 
praranda apie 22 savo gyvenimo metus ir didesne sutrumpejusio gyvenimo dali kencia 
nuo sveikatos sutrikimu.   
 
Nors tabako epidemija ivairiose Europos šalyse skirtingai išplitusi, akivaizdu, kad per 
ateinancius dešimtmecius milijonai europieciu mirs nuo rukymo ir kentes nuo jo sukeltu 
sveikatos sutrikimu. Moteru mirtingumas nuo rukymo dideja, taciau tikrasis epidemijos 
tarp moteru mastas dar nenustatytas. Vyru mirtingumo nuo plauciu vežio lygis auga 
keturiose ES šalyse. Rukymas vis labiau siejamas su skurdu ir stipriai prisideda prie 
sveikatos bukles skirtumu tarp ES šaliu didejimo. Siekiant parodyti tabako naudojimo 
poveiki ES trumpai aptariamos mirtingumo tendencijos penkiose Europos šalyse.  
 
Atsižvelgiant i tai, kad tokiu mirciu ir ligu galima visiškai išvengti, 1 skyriuje taip pat 
analizuojama nikotino itakos žmoniu rukymui svarba, ir didžiule nauda sveikatai, 
gaunama metus rukyti.  
 
2 skyriuje aptariama, kaip tabako produktu gamyba, platinimas ir pardavimas veikia visas 
ES valstybes nares. Tabako auginimas sudaro tik nedidele ES žemes ukio veiklos dali – 
tabakas auginamas vos 1,3 proc. ES ukiu, tam naudojama 0,1 proc. žemes ukio 
paskirties naudmenu. Be to, Europos išauginamo tabako dalis nuo 9-ojo dešimtmecio 
vidurio mažejo palyginti su visame pasaulyje išauginamu tabako kiekiu.    
 
Vis delto Europoje vienam tabako hektarui tenka daugiausia subsidiju. ES šioms 
subsidijoms išleidžia beveik 1,000 milijona euru: 2,3 proc. Bendrosios žemes ukio 
politikos biudžeto, 1,1 proc. viso Komisijos biudžeto. ES prieme išmintinga sprendima 
palaipsniui iki 2010 m. panaikinti šias subsidijas. 
 
Tabako gamyba ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos regione tebera stabili ir 
sudaro apie 25 proc. pasaulines cigareciu produkcijos. ES tabako žaliavos importas 
didesnis už eksporta, o tabako gaminiu eksportas viršija importa ir sudaro apie 20 proc.  
pasaulines produkcijos. Darbo vietos tabako ukiuose ir gamyklose sudaro vos 0,13 proc.  
užimtumo ES ir šis skaicius vis mažeja. Tabako kontroles priemoniu poveikis užimtumui 
butu visiškai nedidelis, nes pinigai, šiuo metu išleidžiami tabakui ir susijusiai medicininei 
priežiurai, bus leidžiami kitoms prekems ir paslaugoms arba taupomi investuoti i kita 
veikla.  
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Del rukymo ES tenka didele ekonomine našta. Konservatyviais tokiu išlaidu skaiciavimais 
tai sudaro 98–130 milijardus euru per metus arba 1,04–1,39 proc.  regiono 2000 m. 
bendrojo vidaus produkto. Realios išlaidos, be abejo, didesnes, jos ir augs toliau, jeigu 
nebus imtasi reikiamu priemoniu. Toki išlaidu augima lems didesnis rukanciuju skaicius iš 
10 nauju valstybiu nariu, sveikatos apsaugos gerinimas ir augantis sveikatos apsaugos 
paslaugu poreikis. Tas išlaidas tures padengti ir rukantieji, ir nerukantieji, vyriausybes ir 
darbuotojai. Empiriniai duomenys rodo, kad tabako vartojimas valstybes biudžetui 
atsieina daugiau negu duoda i ji iplaukiantys tabako mokesciai ir neišmoketos socialinio 
draudimo išmokos del ankstyvos rukanciuju mirties.   
 
Be pridetines vertes mokescio ES valstybes nares tabako produktams taiko ir ad valorem, 
bei specialius akcizo mokescius. Tai, kokia akcizo mokescio rušis pasirenkama, daro 
didele itaka mokescio, sumokamo už cigareciu pakeli, sumai, ir tai yra viena iš priežasciu, 
del ko cigareciu kainos valstybese narese smarkiai skiriasi. Specifiniai akcizo mokesciai 
yra veiksmingesni; juos lengviau administruoti, su jais galima efektyviau siekti ES 
visuomenes sveikatos apsaugos tikslu, nes tokie mokesciai stabdo visu cigareciu rušiu 
vartojima ir neskatina vietoj brangesniu cigareciu rinktis pigesnes.   
  
2 skyriuje aptariama, kodel dabartinis tabako apmokestinimo lygis ES valstybese narese 
yra žemesnis negu optimalus potencialaus mokesciu surinkimo atžvilgiu. Didesni tabako 
mokesciai – kur kas racionalesne tabako kontroles priemone, tai padetu surinkti daugiau 
mokesciu net ir esant kontrabandai. Del tokiu mokesciu padidetu cigareciu kainos, kurios 
vis dar yra lengvai prieinamos didesnei ES gyventoju daliai. Kainomis negrindžiama 
tabako kontroles politika veiksmingiausiai igyvendinama kaip visokeriopos tabako 
kontroles programos dalis. Ir nors cigareciu kontrabanda visiškai neužkirs kelio norimam 
didesniu cigareciu mokesciu poveikiui ir valstybes pajamu lygiui pasiekti, ji gali susilpninti 
šios priemones poveiki.  
 
3 skyriuje aptariamas ES tabako kontroles politikos formavimas ir pletra nuo 9-ojo 
dešimtmecio, pleciantis paciai ES ir Bendrijai, kuria 1957 m. sudare šešios šalys, 1973 m. 
– jau devynios, 1981 m. – dešimt, 1995 m. – penkiolika, o 2004 m. – dvidešimt penkios. 
Šis procesas atspindi ir tai, kaip kito santykiai tarp Bendrijos instituciju, tarp tu instituciju ir 
valstybiu nariu, tarp valstybiu nariu ir Europos bendrijos (EB) bei jai nepriklausanciu šaliu 
ir organizaciju, pavyzdžiui, Pasaulines prekybos organizacijos (PPO).  
 
Teisinis kiekvieno ES priimto teises akto, kad ir kokios formos jis butu – direktyvos, 
reglamento, sprendimo ar rekomendacijos, pagrindas yra ES parengtos sutartys. Iki šiol 
visi teises aktai del ženklinimo, reklamos ir gamybos reguliavimo buvo paremti vidaus 
rinkos teises aktais, EB sutarties 95 straipsniu (ankstesnio EB sutarties 100 straipsnio a 
dalimi), o ne visuomenes sveikata reglamentuojancia teisine baze (152 straipsniu), kuri 
draudžia tokio tipo teises aktus. Iš dalies del to keturi iš šešiu teises aktu del tabako 
produktu ženklinimo, prekybos ir reguliavimo, priimtu nuo 1989 m., yra teisiniu gincu 
objektas, Komisijai tabako imones kele ir kitas bylas del kitokiu teises aktu leidybos 
aspektu. Ir nors pasiekta didele pažanga, Europos tabako kontrole butu pažengusi dar 
toliau, jeigu butu priimti reikiami visuomenes sveikata reglamentuojantys teises aktai. 
 
Nuo 1987 m. tabako kontrole buvo pagrindine EB visuomenes sveikatos apsaugos 
politikos dalis, pletojama keturiose pagrindinese srityse: visuomenes sveikatos apsaugos, 
apmokestinimo, sveikatos ir saugos darbo vietoje, žemes ukio srityje. Didele Bendrijos 
tabako kontroles politikos dali inicijavo ir pletojo Europos komisijos sveikatos ir vartotoju 
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apsaugos generalinis direktoratas (buves DGV, Darbo užimtumo ir socialiniu reikalu 
generalinis direktoratas). Iki šiol igyvendinant tokia politika be kitu dalyku buvo priimtos ir 
direktyvos del tabako reklamos, ženklinimo ir dervu kiekio, tabako produktu direktyva, 
tabako apmokestinimo teises aktai, sveikatos ir saugos darbe direktyvos, draudžiancios 
rukyti darbo vietoje, kartu su PPO organizuotos dvi konferencijos, trys ES pirmininko 
konferencijos, teikta parama kitoms konferencijoms, surengtoms tabako kontroles 
Europoje tema. EB taip pat pasiraše PPO pagrindine tabako kontroles  konvencija 
(PTKK, angl. Framework Convention on Tobaco Control, FCTC) ir veiksmingai kovojo su 
tabako kontrabanda kai kuriose valstybese narese.    
 
3 skyriuje dar aptariama, kaip Europos kovos su vežiu programa (angl. Europe Against 
Cancer (EAC) padejo pamatus sekmingam EB rukymo prevencijos politikos 
igyvendinimui. Pagrindiniai jos sekmes veiksniai: aukštas politines paramos lygis, vežio 
ekspertu komitetas, stipri Europos komisijos specialistu komanda, bendradarbiavimas su 
pagrindinemis suinteresuotomis šalimis, stipri informavimo žiniasklaidos priemonese 
strategija, proaktyvus požiuris i teises aktus, ekspertu atlikti politikos tyrimai, remiantys 
teises aktu iniciatyvas.    
 
Nuo 1985 m. Taryba labai aktyviai dirba sveikatos apsaugos srityje, o tabako kontrole yra 
vienas svarbiausiu jos prioritetu. 1988–2003 m. Sveikatos taryba buvo šaukiama 35 
kartus, tabako kontroles klausimai i darbotvarke traukti 31 karta.   
 
Debatai del tabako reklamos ES trunka jau 15 metu ir vyksta toliau, nors šiuo metu 18 ES 
šaliu tabako reklama uždrausta. Pirmoji EB direktyva del tabako ženklinimo turejo 
milžiniška poveiki. Kadangi direktyvos privalomos valstybems narems, tai net ir tos šalys, 
kuriose beveik nera tabako kontroles teises aktu, turejo stiprinti ispejimo apie poveiki 
sveikatai priemones, o EB teises aktai tapo pavyzdžiu daugeliui šaliu, siekianciu 
prisijungti prie ES.  
 
EB tabako politika padare poveiki ir už ES ribu. Pavyzdžiui, Švedijoje tabako kontroles 
politikos igyvendinimas nutruko 9-ajame dešimtmetyje. Europos kovos su vežiu 
programoje (joje dalyvavo ir Švedija) pateikti keli pasiulymai, kurie žvelgiant iš Švedijos 
perspektyvos tuo metu atrode radikalus ir kontroversiški. 10-ajame dešimtmetyje del 
Europos kovos su vežiu programos tabako kontrole Švedijoje vel sustiprejo. EB teises 
aktai paskatino PPO pagrindines konvencijos igyvendinima.  
 
Taigi 3 skyriuje atskleidžiama tai, kad nors visuomenes sveikatos apsaugos teises  aktai 
grindžiami vidaus rinkos teises baze, vis delto EB per pastaruosius 20 metu emesi 
daugybes tabako kontroles priemoniu, turejusiu didžiuli poveiki ES ir už ES ribu. PTKK 
ratifikavimas 25 valstybese narese garantuos, kad visokeriopas tabako reklamos 
draudimas nacionaliniu mastu bus igyvendintas per penkerius metus nuo ratifikavimo ir 
1998 m. tabako reklamos direktyva nebeteks galios. Del to tabako produktu reguliavimas 
ir rukymo draudimas darbo vietose taps dviem svarbiausiais tabako kontroles uždaviniais, 
kuriuos EB ir valstybes nares tures išspresti per artimiausia dešimtmeti.  
 
Šios ataskaitos 4 skyriuje parodoma, kaip tabako kontroles programu finansavimas 
susijes su tabako vartojimu. Bendrai tariant, kuo daugiau išleidžiama tabako kontrolei, tuo 
mažesnis rukymo plitimas. JAV duomenu analize rodo, kad egzistuoja tiesioginis ryšys 
tarp tabako kontroles išlaidu ir cigareciu pardavimo mažejimo. Žiniasklaidos kampaniju 
veiksmingumas priklauso nuo ju masto ir trukmes. Kad informacija rukanciuosius pasiektu 
daug kartu ir veiktu juos pakankamai ilgai, reikalingos gana dideles išlaidos. Daugiausia 
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del tokiu išlaidu rukymas Masacusetse sumažejo nuo 23,5 proc. (1990 m.) iki 19 proc. 
(1999 m.), t. y. beveik keturis kartus daugiau negu kitose JAV valstijose. Taciau, 
pavyzdžiui, Jungtineje Karalysteje, kurioje rukymo paplitimo nuo 1970 m. iki 10-ojo 
dešimtmecio mažejimas tuo metu buvo sparciausias pasaulyje, dabar šis procesas 
smarkiai suletejo ir jeigu išliks dabartines tendencijos, Masacusetso lygis nebus pasiektas 
dar 20 metu.    
 
JAV ligu kontroles ir prevencijos centrai (The Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) prognozuoja, kad valstiju tabako kontroles programoms skiriamos lešos turetu 
sudaryti apie 1–3 dolerius vienam gyventojui per metus ir turetu buti skiriamos gana ilga 
laika, kad butu pasiekti realus rezultatai. Šie centrai rekomendavo ir maksimalu bei 
minimalu išlaidu lygi. Kalifornijai rekomenduojama skirti ne daugiau kaip 17 doleriu ir ne 
mažiau kaip 6 dolerius vienam gyventojui per metus. Faktiškai buvo skirti 4 doleriai 
vienam gyventojui. Masacusetse faktiškai skiriami 7 doleriai. Jungtineje Karalysteje šis 
rodiklis nesiekia 2 doleriu per metus ir yra net tris kartus mažesnis negu Kalifornijai 
rekomenduotas minimumas, o tarp ES šaliu tam tikslui daugiausia lešu skiria Jungtine 
Karalyste. Masacusetso rodiklius pritaikius ES tai butu 5,7 euro vienam gyventojui arba 
2,6 milijardu euru per metus. Netgi remiantis faktiniais Jungtines Karalystes rodikliais ES 
mastu tabako kontrolei per metus turetu buti išleidžiama iki 740 milijonu euru.  Taigi ES 
tabako kontrolei skiria gerokai mažiau lešu negu reiketu.   
 
Kai kuriu Europos šaliu duomenys apie ivairiu konkreciu politikos elementu poveiki, taip 
pat ir naujausi Belgijos, Nyderlandu, Lenkijos ir Jungtines Karalystes duomenys rodo, kad 
didesni ryškus ispejimai apie poveiki sveikatai turi pastebimai ir kur kas didesni poveiki. 
Kalbant apie reklamos draudimus: Pasaulio bankas padare išvada, kad dideles pajamas 
gaunanciose šalyse visokeriopas draudimas sumažintu vartojima mažiau kaip 6 proc. 
Remiantis šia prognoze ES (anuliuotas) reklamos draudimas cigareciu vartojima 
sumažintu beveik 7 proc. ES kovos su kontrabanda priemones sumažino kontrabanda 
valstybese narese, ypac Ispanijoje, kuri yra viena iš keliu valstybiu pasaulyje, sekmingai 
kovojanciu su kontrabanda. 1995–2002 m. kontrabanda ivežtu cigareciu dalis rinkose 
sumažejo nuo 16 iki 2 proc. Galiausiai, persvarstomi duomenys apie nauju gydymo 
paslaugu poveiki Jungtineje Karalysteje, jie rodo, kad tokios paslaugos sekmingai 
teikiamos rukantiesiems neturtinguose regionuose ir del to gali padeti sumažinti sveikatos 
apsaugos netolygumus.   
 
Išlaidas, skiriamas tyrimams ES tabako kontroles politikai paremti, butina didinti. Visu 
pirma pagal standartine metodika reikia skubiai ivertinti rukymo paplitima Europoje. Tokie 
tyrimai, jeigu imanoma, turetu buti atliekami kasmet, o ju rezultatai – skelbiami viešai, kad 
pilieciai matytu tabako kontroles politikos rezultatus. 
 
Rukymas vis labiau plinta visuomenes žemesnio socialinio sluoksnio grupese, todel norint 
sumažinti tabako vartojima Europoje itin svarbu pasiekti tas grupes. Šiam uždaviniui 
igyvendinti turetu buti iki galo idiegtos tabako kontroles politikos priemones, pritaikytos 
žemesnio socialinio–ekonominio sluoksnio grupems, o rukymo paplitimo tyrimu 
duomenys turetu buti grupuojami pagal socialini–ekonomini statusa. 
 
4 skyriuje nurodomos šios intervencijos sritys, pagrindines tabako kontroles politikos 
kryptys, kurioms tabako kontroles programose turetu buti skiriama pirmenybe: kainu 
didinimas didinant mokescius; visokeriopas visu tabako produktu, logotipu ir prekiu vardu 
reklamos bei remimo draudimas; rukymo darbo vietoje uždraudimas/apribojimas; 
geresnis vartotoju informavimas, iskaitant antireklamines priemones (visuomenes 
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informavimo kampanijas), informavimas per žiniasklaidos priemones, tyrimu rezultatu 
skelbimas; ant cigareciu pakeliu ir kitu tabako produktu – dideles etiketes su ispejimais 
apie tiesiogini pavoju sveikatai; ir, galiausiai, gydymas, siekiant padeti atsikratyti 
priklausomybes nuo rukymo, taip pat didesnes galimybes vartoti medikamentus.  
 
5 skyriuje nurodoma, kad valstybe turi reguliuoti ir pacius tabako produktus, taciau itin 
svarbu, kad tai neatitrauktu demesio nuo kitu svarbiu pirmiau aptartu tabako kontroles 
aspektu. Reglamentai iki šiol daugiausia buvo pagristi automatizuotais dervu, nikotino ir 
anglies monoksido (CO) lygio ir sudedamuju daliu matavimais. Taciau atsižvelgiant i 
cigareciu ir kitu tabako produktu sudetinguma, reikalingas naujas, išsamesnis reguliavimo 
modelis, kuriuo butu siekiama sumažinti ju daroma žala, pagrindini demesi skiriant 
kelioms dimensijoms, tarp ju – produktu savybems ir emisijai, rizikai, pažeidimo, 
susirgimo rizikai, pretenzijoms ir tyrimams bei priežiurai. Be to, atsižvelgiant i tai, kad 
tabako produktai yra itin sudetingi mechanizmai, skleidžiantys nikotina, ir i tai, kad 
artimiausioje ateityje gali buti sukurti nauji tabako ir nikotino produktai, svarbu, kad 
reglamentuose butu atsižvelgiama i ta vaidmeni, kuris nikotinui tenka tabako vartojimo 
atžvilgiu, ir sukurti modeli, kuriuo remiantis butu galima pagristai vertinti skirtingus 
produktus.  
 
Visokeriopam reguliavimo modeliui, aptariamam 5 skyriuje, reikes daug platesnio negu 
dabar techniniu gebejimu ir patirties spektro. Todel reikalingi ir didesni reguliavimo 
gebejimai.      
 
6 skyriuje aptariama, kaip nuosekliai, placiai ir sistemingai tabako imones bande paveikti 
tabako kontroles politika Europoje. Aišku, kad susijusioms šalims paveikti buvo taikoma 
nuosekli rinkodaros strategija, panaši i ta, kuri taikoma vartotojams. Abiem atvejais 
siekiama to paties tikslo, t. y. paveikti elgsena: vartotoju atveju – ju rukymo elgsena, o 
suinteresuotu šaliu atveju – reguliavimo, lobizmo ir profesine elgsena. Bendras šios 
veiklos tikslas – korporacijos pelnas ir ilgas gyvavimas. Vykstant tokiam procesui Europos 
visuomenes sveikatai daroma beprecedente žala.  
 
Tabako pramoneje „suinteresuotu šaliu rinkodaros“ strategijoje nustatoma gresme ir 
galimybes, siekiant sumažinti ta gresme, o galimybemis – pasinaudoti. Pavyzdžiui, 1998 
m. tabako reklamos draudimas tapo gresme, taciau su ja buvo galima kovoti pasitelkiant 
palankias valstybes nares, pasinaudojant subsidiarumo principu ir palyginti silpnomis ES 
visuomenes sveikatos apsaugos nuostatomis. Pramones imones dejo daug pastangu 
ieškodamos potencialiu šalininku, juos samdydamos ir suteikdamos jiems tinkama quid 
pro quos. Tarp tu šalininku buvo ir eiliniu rukanciuju teisiu gynybos grupiu nariu, ir 
valstybiu vadovu. Ir atvirkšciai – nustatomi priešininkai ir atakuojami, o ne bandoma su 
jais susitarti. Geriausias pavyzdys – sistemingi pramones imoniu  bandymai susilpninti 
PPO, taciau ju veiksmai buvo nukreipti ir prieš mažesnes organizacijas, tarp ju – 
Tarptautine vežio tyrimu agentura (International Agency for Research on Cancer (IARC) ir 
Europos rukymo prevencijos priemoniu biura (European Bureau for Action on Smoking 
Prevention).  
 
Ataskaitoje parodoma, kad tabako pramones vykdoma rinkodara suinteresuotoms šalims 
buvo veiksminga, ir ta sekme turejo labai didelius padarinius. Pavyzdžiui, vienoje itin 
svarbioje politikos srityje, t. y. rinkodaros komunikacijos priemoniu kontroles srityje 
pramones imonems pavyko uždelsti ir panaikinti pagrindine Europos direktyva. Kai 2003 
m. Jungtineje Karalysteje buvo nustatytas panašus reklamos draudimas, Vyriausybe 
paskaiciavo, kad per metus taip bus išsaugota 3 000 gyvybiu.  Vadovaujantis tokia logika 
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tabako pramones imoniu sekme kovojant su reklamos draudimu Europoje kainavo 
tukstancius gyvybiu.  
 
Viena vertus, tokios rinkodaros suinteresuotosioms šalims ir reikia tiketis; tai tipine verslo 
praktika, kai bandoma daryti itaka reguliavimo aplinkai. Taciau tabakas nera tipinis 
verslas. Cigareciu daroma žala yra unikali, o tabako sukeltu ligu ir ankstyvos mirties 
atveju skaicius neturi precedento. Tokia gresme visuomenes sveikatai paskatino taikyti 
didelius apribojimus tabako rinkodarai vartotoju atžvilgiu. O rinkodara suinteresuotuju 
šaliu atžvilgiu, priešingai, liko visai nepakitusi ir tokia pat svarbi, nors tabako pramones 
imones tai gincija.   
 
Todel butina kuo skubiau sustabdyti pramones imoniu pastangas paveikti tabako 
kontroles politika Europoje. Vienas iš budu tai padaryti – visiškai reguliuoti tabako rinka; 
šiuo metodu užkertamas kelias bet kokiai rinkodarai suinteresuotu šaliu ir vartotoju 
atžvilgiu. 
 
Šios ataskaitos 7  skyriuje pateikiamos kelios toliau aptariamos rekomendacijos del 
tabako kontroles ES ateityje. 
 
1. Organizacines ir strukturines rekomendacijos: investicijos ir 

reguliavimo gebejimai  
 
• Valstybes nares ir EB turi patvirtinti savo pasiryžima vykdyti tabako kontrole ir 

sumažinti tabako sukeliama mirtinguma, kuo greiciau ratifikuodamos ir 
igyvendindamos PTKK. Jai igyvendinti valstybes nares tures parengti ir pradeti 
taikyti visokeriopa tabako kontroles strategija, apimancia prevencijos, apsaugos, 
stabdymo ir žalos mažinimo priemones. PTKK turetu buti igyvendinama laikantis 
kuo griežtesniu standartu, kuriuos leidžia taikyti nacionaliniu konstituciju 
reikalavimai.  

 
• Igyvendinant visokeriopa tabako kontroles strategija visoje EB reikes kur kas 

didesniu investiciju i tabako kontrole. Ekonominiai duomenys rodo, kad 
intervencines tabako kontroles priemones yra antras pagal racionaluma budas 
sveikatos apsaugai skirtoms lešoms panaudoti (pirmas – vaiku skiepijimas). JAV 
CDC rekomenduojamas šiu išlaidu lygis yra 4,8–12,73 euro vienam gyventojui, 
toks pat išlaidu lygis turetu buti taikomas ir ES. Pripažistant, kad dabartinis rukymo 
prevencijos finansavimo lygis valstybese narese yra žemas, valstybems narems 
rekomenduojama nedelsiant padidinti ši finansavima iki 1–3 euru vienam 
gyventojui.  

 
• Igyvendinant visokeriopa tabako kontroles strategija prireiks ir stipresniu 

reguliavimo gebejimu bei patirties. Valstybems narems rekomenduojama kurti 
specialias nacionalines agenturas, kurios koordinuotu tabako kontroles strategija. 
Tokios organizacijos galetu buti ikurtos ministerijoje, atsakingoje už rukymo 
prevencijos politika, visuomenes sveikatos institute, jos gali steigiamos ir kaip 
nepriklausomos institucijos. Atsižvelgiant i ivairias tabako reguliavimo priemones, 
reikes ir atitinkamu reguliavimo igudžiu.  

 
• EB turi imtis aiškaus vaidmens strategijai koordinuoti ir palaikyti nacionaliniu 

lygmeniu ir valstybiu nariu bendradarbiavimui palengvinti. Ištekliai, skiriami tabako 
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kontroles priemonems, igyvendinamoms Europos mastu, daug mažesni negu 
kitose šalyse, pavyzdžiui, JAV ir Kanadoje. Europos mastu atliekamas darbas itin 
svarbus atsižvelgiant i tarptautini tabako pramones pobudi ir butinybe skatinti 
informacijos mainus ir geriausios praktikos sklaida. Supranacionaliniu lygmeniu 
galima igyvendinti nemažai finansiniu požiuriu racionaliu priemoniu. Todel 
ataskaitoje rekomenduojama ateityje lešas skirti Europos mastu ir išlaikyti ju lygi. 
Esami Europos finansavimo šaltiniai, pavyzdžiui Tabako fondo skiriamos lešos, 
turetu buti skiriami veiksmingiausioms rukymo prevencijos priemonems ir 
naudojami valstybiu nariu igyvendinamoms priemonems papildyti. Ištekliu, 
skiriamu tabako kontrolei, lygis ir toliau turetu buti ne mažesnis už lešu, numatytu 
Tabako fondui 2006–2008 m., lygi.   

 
• Šiam darbui atlikti reikia didesniu tabako kontroles gebejimu EB. Visu pirma, 

reikiami Komisijos ir valstybiu nariu gebejimai vertinti ir reguliuoti tabako ir nikotino 
produktus turi buti gerokai sustiprinti, išsiugdyti ir tam tikri reikalingi techniniai 
igudžiai. Valstybese narese tokie darbuotojai galetu dirbti jau aptartose 
specialiose tabako kontroles agenturose. Europos lygmeniu šis darbas galetu buti 
priskirtas Europos Komisijai ir/arba Europos tabako ir nikotino produktu 
reguliavimo agenturos istaigai, sustiprinus dabartinius pajegumus. Ekspertai, 
padeje rengti šia ataskaita, sutaria, kad Europos agentura butu geriausias ir 
tinkamiausias sprendimas atsižvelgiant i dabartini kitu produktu – farmacijos, 
maisto ir kosmetikos prekiu – reguliavimo ES modeli.  

 
• Tokios agenturos darbas apimtu visus tabako ir nikotino produktu dizaino ir 

rinkodaros aspektus, rizikos analize ir vertinima. Galiausiai, jai galetu buti suteikta 
teise užsakyti ir atlikti visus tabako ir nikotino produktu, tabako kontroles politikos 
ir intervenciniu priemoniu tyrimus ir išduoti leidimus produktams išleisti i rinka.  

 
• Iki tol, kol bus sustiprinti reguliavimo gebejimai,  Europos lygmeniu turi buti skubiai 

sudarytas daugiadisciplinis tabako produktu reguliavimo patariamasis komitetas, 
kuris teiktu konsultacijas tabako reguliavimo klausimais. 

 
• Itin svarbu, kad visi reguliavimo, moksliniai ir konsultaciniai gebejimai valstybiu 

nariu ir Europos lygmeniu butu nepriklausomi nuo jokios tabako pramones imoniu 
itakos.  

 
• Turi buti stiprinami ir pilietines visuomenes tabako kontroles gebejimai. Siekiant 

užtikrinti rukymo prevencijos strategijos sekme, reikalinga partneryste su daugeliu 
suinteresuotu asmenu. Nevyriausybines organizacijos, profesines organizacijos ir 
kiti asmenys, dirbantys srityse, kurioms tabako epidemija daro itaka, turetu 
stengtis tiek, kiek leidžia finansiniai ištekliai, ir užtikrinti, kad ju reagavimo 
priemones atitiktu problemos masta. 

 
1.1. Didesniu gebejimu atlikti tyrimus poreikis 

 
• Nors patirtis, igyta Europos regione, ir veikla, vykdoma viso pasaulio šalyse, 

suteikia puikios medžiagos analizei, atskleidžianciai, kokie tabako kontroles 
politikos aspektai buna veiksmingi visuomeneje, ataskaitoje nurodomas didelis 
Europos tyrimu, kuriais butu grindžiamos tabako kontroles politikos kryptys ir 
intervencines priemones, trukumas, todel itin svarbu stiprinti visuomenes 
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supratima apie tai, koki poveiki tabakas daro sveikatai, o išteklius skirti geriausiai 
jo kontrolei. 

 
• Europos lygmeniu turetu buti surengtas tiriamasis seminaras, kurio tikslas – 

ivertinti ES ir tarptautinius tabako tyrimu pajegumus, koordinavima ir finansavima, 
sukurti suderinta ES tabako tyrimu strategija.   

 
• Trumpalaikeje perspektyvoje, kol bus galima parengti ir igyvendinti tokia strategija, 

turi buti apibrežti keli artimiausi tyrimu prioritetai siekiant nustatyti  tikraji tabako 
epidemijos masta: tikslesni stebejimo duomenys, suderintos tyrimu metodikos, 
pavyzdžiui, paplitimo ir mirtingumo duomenu rinkimas standartiniais metodais, 
reguliarus asmens rukymo keliamos rizikos visuomenei vertinimas, tabako 
kontroles politikos ir intervenciniu priemoniu poveikio (taip pat ir skirtingoms lytims 
bei lyciu lygybei) vertinimas. Kad butu galima finansuoti tokius tyrimu prioritetus, 
EB turi buti skirtas finansavimas arba naudojamos likusios Tabako fondo lešos.  

 
• Reikes padidinti tabako tyrimu finansavima. Kitoje ES pagrindineje tyrimu 

programoje (2006–2010 m.) (Framework Research Programme) tabako tyrimams 
turetu buti skirta atskirta biudžeto eilute. Finansavimas turetu atitikti JAV 
Nacionalinio sveikatos instituto (National Institutes of Health) skiriama finansavima 
(šiuo metu – 450 milijonu euru per metus arba proporcingai vienam gyventojui, 
680 milijonu euru). Tabako tyrimams turetu buti naudojamos Europos biudžeto 
eiluciu, pavyzdžiui, šeštosios pagrindines programos, lešos.    

 
• Geresne organizacine tabako vartojimo tyrimu struktura apims tabako kontroles 

tyrimo tinklu ir tyrimu mokymo tinklu sukurima visoje Europoje. Norint sukurti 
tabako kontroles tyrimu strategija, koordinuoti nacionalines programas ir prižiureti 
ju igyvendinima bendradarbiaujant su nacionalinemis tabako kontroles 
institucijomis (žr. pirmiau) ir nacionalinemis tyrimu organizacijomis, butina didinti 
nacionalinius gebejimus. Tam reikes didesnio finansavimo valstybiu nariu 
lygmeniu.  

 
2. Rekomendacijos del specifiniu intervenciniu rukymo 

prevencijos priemoniu   
 

2.1. Apmokestinimas  
 
• Nuolatinis tabako apmokestinimo didinimas turetu sudaryti neatskiriama ES ir 

valstybiu nariu vyriausybiu priemoniu dali, nes šios priemones remia kitas tabako 
kontroles priemones.   

 
• Mokesciu tarifai turetu buti suderinti taikant specialius tarifus, o ne ad valorem.    
 
• Tabako suktiniu apmokestinimas turetu buti didinamas siekiant užkirsti kelia 

alternatyviam šiu tabako produktu vartojimui.  
 
• Tabakas turetu buti pašalintas iš vartotoju kainu indekso.   
 
• Siekiant kovoti su kontrabanda, butina stiprinti tarptautini bendradarbiavima ir 

mokesciu politikos koordinavima. EB turetu parengti Europos teises aktus, kurie 
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butu paremti susitarimais tarp Europos Komisijos, valstybiu nariu ir „Philip Morris 
International“ (PMI) del kovos su kontrabanda ir klastojimu.   

 
• Ankstyvos derybos del PTKK protokolo del nelegalios prekybos, kuriuose kaip 

pavyzdžiu butu remiamasi ES-PMI sutarties nuostatomis ir tolesnemis pagal ja 
priimtomis direktyvomis, turetu tapti ES prioritetu siekiant sumažinti milžiniškus 
nuostolius, kuriuos valstybes nares ir Bendrija patiria del tarptautines tabako 
kontrabandos.    

 
2.2. Reklama ir pardavimo skatinimas   

 
• Visos valstybes nares, kurios to dar nepadare, turetu pritaikyti tabako reklamos 

draudimus, tarp ju – reklamos pardavimo vietoje draudimus pagal PTKK 
ratifikavimo salygas.    

 
• Turetu buti uždraustos visu rušiu tabako pardavimo skatinimo priemones. ES 

pardavimo skatinimo reglamentas, šiuo metu svarstomas Europos Parlamente ir 
Taryboje, yra puikus pavyzdys, kaip tai galima padaryti.   

 
2.3. Tabako pardavimo vietos  

 
• Turetu buti uždrausta parduoti tabako produktus internetu ir iš prekiu aparatu.  
 

2.4. Draudimas rukyti darbo ir viešose vietose  
 
• ES ir valstybes nares turetu pasekti Aplinkos apsaugos agenturos,  IARC ir 

Suomijos bei Vokietijos vyriausybiu pavyzdžiu ir pasyvuji rukyma traktuoti kaip  
profesini karcinogena.  

 
• Teises aktai, draudžiantys rukyti visose darbo vietose, turetu didžiausia poveiki, 

jeigu jie butu priimti Europos lygmeniu. Rengiant Europos direktyva turetu buti 
remiamasi Airijos ir Norvegijos priimtu teises aktu pavyzdžiais. 

 
• EB teises aktus turetu papildyti valstybiu nariu teises aktai, kurie apimtu ir kitas 

viešasias vietas, kurios nelaikomos darbo vietomis.    
 

2.5. Stabdymo strategija   
 
• Visos valstybes nares, kurios dar to nepadare, turetu sukurti nacionaline rukymo 

stabdymo ir gydymo strategija. Ji turetu apimti sveikatos apsaugos darbuotoju 
mokyma, nacionalinio rukymo iprociu gydymo paslaugu tinklo sukurima, kad butu 
didinamas nikotino pakeitimo terapijos prieinamumas ir pašalintos tokiu paslaugu 
teikimo spragos.   

 
2.6. Tabako produktu reguliavimas   

 
• Turi buti igyvendintas naujas visu tabako ir nikotino produktu reguliavimo modelis.  
 
• Turi buti aiškiai atskleistos ir viešai skelbiamos visu tabako produktu fizines, 

chemines ir gamybos savybes. Tarp ju, be kitu dalyku, naudojamo tabako rušis, 
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tabako apdirbimo budas, pridedamos sudedamosios dalys, produkto gamybos, 
fizines ir chemines visu tabako produktu emisijos savybes, nikotino ir kito 
psichoaktyviu sudetiniu medžiagu buvimas sudetyje, naudojimo budas ir vartotojo 
elgsena.  

 
• Direktyva 2001/37/EB turetu buti pakoreguota priimant PPO tabako produktu 

reguliavimo tyrimo grupes parengta sudedamuju daliu savokos apibrežima. 
 
• Pagal direktyvos ideja ir nuostatas tabako imones turi visiškai atskleisti, kokius 

priedus naudoja savo produktams. Atsižvelgiant i didele potencialia tabako 
produktu rizika pirmenybe turetu buti teikiama tokiai detaliai informacijai, o ne 
komercinems paslaptims.  

 
• Valstybes nares ir EB turetu susitarti del bendros sistemos rinkti reikalingai 

informacijai apie tabako sudedamasias dalis ir išskiriamas kenksmingas 
medžiagas. Tokioje sistemoje turetu buti nustatyta konkreti perduotinos 
informacijos forma ir turinys, naudotini matavimo metodai ir tai, kad renkant 
duomenis turetu buti atsižvelgta i sudedamuju daliu daroma poveiki. Pateikta 
informacija turetu suteikti galimybe palyginti skirtingas tabako imones. Suderinta 
sistema taip pat turetu buti sukurta ir tam, kad valstybes nares galetu analizuoti, 
tikrinti ir paskui pateikti tokia informacija Europos Komisijai.  

 
• Bendro sudedamuju daliu sarašo parengti nebus galima tol, kol nebus sudaryto 

mokslininku suderintas kriteriju sarašo, skirto ivertinti sudedamuju daliu 
toksiškumui ir priprantamumui prie ju bei ju poveikiui visuomenes sveikatai.   

 
• Bet koks sudedamuju medžiagu reguliavimas ateityje turetu buti grindžiamas 

principu, kad medžiaga negali buti toksiška, skatinti pripratima prie tabako 
produktu ir didinti produkto patraukluma. Norint sudaryti moksliškai pagristus 
kriterijus bet kokioms sudedamosioms medžiagoms patvirtinti arba uždrausti butini 
tolesni tyrimai ir analize.  

 
• Atsižvelgiant i tai, kad technologiškai ir ekonomiškai imanoma garantuoti cigareciu 

atitikti priešgaisrines apsaugos standartams, iš ES tabako gamintoju turetu buti 
reikalaujama gaminti ir pardavineti tik tuo požiuriu „saugias“ (arba „mažesnio 
užsiliepsnojimo“ savybiu turincias) cigaretes.   

 
• Kenksmingu tabako ir tabako dumu sudedamuju daliu kiekis turetu buti 

mažinamas ir, jeigu imanoma, tokiu daliu turi visiškai nelikti. Visu pirma, turetu buti 
taikomas privalomas reikalavimas nedelsiant sumažinti tabako sudetyje esanciu 
nitrosaminu (TSNA) kieki, kuris buna tabako produktuose, nedidinant bendros tu 
produktu daromos žalos.   

 
• Valstybes nares ir Europos komisija turi pradeti vertinti tabako produktu keliama 

žalojimo rizika. Turetu buti žengtas žingsnis i prieki ir atliekami bandymai, 
pavyzdžiui, nustatyti citotoksiškumui ir genotoksiškumui, toliau atliekami bandymai 
tiriant kitoki kenksminga poveiki, tarp ju – priprantamumo didejima.   

 
• Pranešimai apie ivairiu tabako ir nikotino produktu poveiki sveikatai ir ju savybiu 

pakeitimus turi buti griežtai reguliuojami. Butina palaipsniui nutraukti toksiniu 
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medžiagu naudojima kaip rekomenduojama šiame skyriuje, taciau del to neturetu 
buti pateikiama jokiu ieškiniu del poveikio sveikatai.    

 
• Prieš išleidžiant i rinka nauja bet kokios rušies produkta, taip pat ir cigaretes nauju 

prekes vardu, turi buti gautas reguliavimo institucijos leidimas.  
 

2.7. Ženklinimas ir pakavimas  
 
• Turetu buti reikalaujama abiejose visu tabako produktu pakuotes pusese pateikti 

aiškius ir ryškius ispejimus apie poveiki sveikatai. Tokie ispejimai turetu užimti ne 
mažiau kaip 50 proc. abieju didžiausiu pakuotes paviršiu. Nuolatos turetu buti 
taikomi nauji ispejimai. Ilgalaikeje perspektyvoje (per 10 metu) visas cigareciu 
pakuotes paviršius turetu buti skiriamas privalomai sveikatos apsaugos skatinimo 
informacijai pateikti.    

 
• Turetu buti panaikintas reikalavimas tabako gamintojams ir importuotojams ant 

pakuociu nurodyti dervu ir nikotino kieki. Tas plotas turetu buti paliktas informacijai 
apie poveiki sveikatai ir vartotojams skirtai informacijai, kuri turi buti suderinta su 
Europos Komisija ir valstybemis naremis.    

 
2.8. Tabako pramones imoniu priežiura   

 
• Butina nuolatine visokeriopa tabako pramones imoniu veiklos Europos regione 

priežiura.    
 
• Valstybes nares ir Bendrija privalo užtikrinti kuo didesni visu susitarimu su tabako 

pramones imonemis skaidruma.   
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