Žvilgsnis Tabako kontrol s pagrind
konvencij (TKPK)
PIRMASIS LEIDIMAS / 2008 M. SAUSIS

Informacini pranešim apie TKPK ir ES sipareigojimus serija. Pirmajame leidime
pateikiamas bendrasis TKPK aprašymas. Kituose leidimuose bus apžvelgiamos
pagrindin s nuostatos.

Galima susipažinti 16 ES kalb adresu www.smokefreepartnership.eu

Kas yra TKPK?
TKPK yra pirmoji tarptautin sveikatos srities sutartis. Joje pripaž stama tabako gamini ir juos
gaminan i kompanij daroma žala. Sutartyje išd styti teisiškai pareigojantys tikslai ir principai,
kuri privalo laikytis ši sutart ratifikavusios ir tokiu b du sipareigojusios j gyvendinti šalys arba
regionin s ekonomin s integracijos organizacijos, tokios kaip Europos Bendrija (toliau – Šalys).
Koks TKPK tikslas?
Konvencija siekia apsaugoti dabartin ir b sim sias kartas nuo kenksming tabako vartojimo ir
priverstinio kv pavimo tabako d mais sukelt sveikatos, socialini , aplinkos ir ekonomini
pasekmi .
Kod l ji reikalinga?
Šiandien r kymas yra pagrindin mir i , kuri galima išvengti, priežastis. Jei situacija nesikeis,
tabako sukelt mir i skai ius iki 2025 m. pasieks 10 mln., iš j 7 mln. – besivystan iose pasaulio
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šalyse, o iki 21 a. pabaigos – 1 milijard . Tabako paplitim lemia daug vairi veiksni
(kontrabanda, tarpvalstybin reklama), tod l pavieni šali pastangos neb t pakankamai
s kmingos. Be to, TKPK pripaž sta, kad pasaulin tabako pramon vis smarkiau skverbiasi
besivystan ias šalis, nor dama atgauti savo nuostolius, patirtus d l sumaž jusi pardavim
kitose rinkose.
Kaip sutartis buvo parengta?
Sutartis buvo parengta pra jus ketveriems deryb ir diskusij , kurias ved Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) nariai, metams. 2004 m. sutart pasiraš 192 Šalys ( skaitant Europos
Bendrij ). Sutartis oficialiai sigaliojo 2005 m. vasar .
Ar Šaliai pasirašius sutart ji tampa privaloma?
Ne. Pasirašiusi ši sutart Šalis tik patvirtina, kad ji remia TKPK. Kiekviena Šalis ši sutart privalo
ratifikuoti. Tai reiškia, kad jos privalo oficialiai (vadovaudamasi savo šalyje nustatyta tvarka)
patvirtinti savo ketinim d l sutarties gyvendinimo. 2007 m. gruodžio m n. TKPK jau buvo
ratifikavusi 151 Šalis ( skaitant EB ir 25 ES nares valstybes).
Ar tai viskas?
Ne. Kadangi sutartyje yra numatyti tik bendrojo pob džio tikslai ir principai, b tina nustatyti
konkretesnius sipareigojimus. Tai vadinama „protokolais“, kuriuos ilgainiui parengia sutarties
Šalys.
Kas kontroliuoja sutarties gyvendinim ?
Techninius ir finansinius sutarties veiksnius kontroliuoja Šali konferencija (angl. The Conference
of the Parties - COP), kurioje dalyvauja vis TKPK ratifikavusi Šali atstovai. Konferencija rengia
protokolus bei rekomendacijas, atitinkan ias pagrindiniame TKPK tekste išd stytus principus,
stebi sutarties gyvendinim ir ruošia ataskaitas. Šali konferencija jau sureng du pos džius –
2006 m. ir 2007 m. Kitas pos dis numatytas 2008 m.

Kokios yra pagrindin s TKPK nuostatos?
Tabako pramon : visuomen s sveikatos oficial s asmenys ir sveikatos gyn jai visame pasaulyje
sutinka, kad tabako pramon neturi tur ti takos visuomen s sveikatos politikai. TKPK remia ši
koncepcij – 5.3 Konvencijos punkte nurodyta, kad Šalys „nustatydamos ir gyvendindamos savo
sveikatos politikos kryptis, stengiasi jas apsaugoti nuo komercini ir kit tabako pramon s
interes “. TKPK Šalys privalo užtikrinti, kad TKPK pagrindu parengtuose protokoluose ir
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rekomendacijose b t numatytos priemon s, neleidžian ios tabako pramonei naudotis savo
ekonomine bei politine galia Konvencijai susilpninti. Rekomendacijos d l šio punkto gyvendinimo
bus priimtos 3-je Šali konferencijoje, kuri vyks 2008 m. pabaigoje (5.3 p.).
Apsauga nuo priverstinio kv pavimo tabako d mais: TKPK pripaž sta, kad moksliniais
tyrimais rodyta, jog priverstinis kv pavimas tabako d mais yra mirties, lig ir ne galumo
priežastis. Visos Šalys privalo gyvendinti veiksmingas priemones, numatan ias apsaug nuo
priverstinio kv pavimo tabako d mais viešose vietose, skaitant darbo vietas ir vieš j transport ,
kurios turi b ti taikomos be joki nuolaid (8 straipsnis).
Etiket s: aišk s sp jimai d l r kymo žalos sveikatai (tekstiniai, paveiksl lio formos arba
tekstiniai su paveiksl liais) turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. tabako gamini pakuot s
matomo ploto. Etiket se draudžiama vartoti tokius žodžius kaip „nestiprus“ „švelnus“ arba „mažas
derv kiekis“ (11 straipsnis).
Reklama: Šalys privalo siekti, kad iki 2010 m. reklama (tiesiogin ir netiesiogin ) b t visiškai
uždrausta. Šalys, kurios d l savo konstitucijos negali visiškai uždrausti tabako reklamos,
pardavimo skatinimo ir r mimo, taiko savo teisinius apribojimus (13 straipsnis).
Atsakomyb : Konvencij trauktos nuostatos d l atsakomyb s tikslas yra priversti tabako
kompanijas prisiimti atsakomyb už savo ankstesn veikl ir sulaikyti juos nuo tolesn s žalingos
veiklos. Šalys yra skatinamos priimti naujus arba tobulinti galiojan ius statymus, numatan ius
tabako kompanij baudžiam j ar civilin atsakomyb bei žalos atlyginim už smerktin elgsen .
(4.5 p. ir 19 straipsnis).
Neteis ta prekyba: 2-ji Šali konferencija nusprend prad ti derybas d l protokolo, siekian io
užkirsti keli neteis tai prekybai. Si loma, kad visos tabako gamini pakuot s b t pažym tos
taip, jog b t galima atsekti j kilm bei galutin paskirties viet . Šio protokolo rengime aktyviai
dalyvauja Europos kovos su suk iavimu tarnyba (OLAF) ir Europos Komisija (15 straipsnis).
Tabako gamini reguliavimas: kiekviena Šalis pagal savo nacionalin teis patvirtina
priemones, kuriomis vadovaujantis tabako gamini
gamintojai privalo teikti informacij
vyriausybin ms institucijoms apie tabako gamini sud t . Bus parengtos rekomendacijos d l
tabako gamini reguliavimo.
(9 ir 10 straipsniai).
Mokes iai: TKPK pripaž sta, kad mokes iai ir kainos yra veiksminga tabako vartojimo mažinimo
priemon . Šalys, gyvendindamos tabako gaminiams taikomus mokes ius ir kain politik ,
skatinamos atsižvelgti sveikatos apsaugos tikslus (6 straipsnis).
K TKPK reiškia ES valstyb ms nar ms ir j institucijoms?
Ši Konvencij yra pasirašiusios ir ratifikavusios visos ES valstyb s nar s, išskyrus Italij ir
ekijos Respublik , tod l sutarties principai turi atsispind ti nacionaliniuose statymuose bei
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politikos kryptyse. Europos Bendrija (EB ), kuri atstovauja Europos Komisija, taip pat yra TKPK
Šalis.
Kod l EB pasiraš TKPK?
ES Sutarties 152 straipsnis pareigoja EB prisid ti gerinant sveikatos apsaug ir dirbant su
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tre iosiomis šalimis bei tarptautin mis organizacijomis sveikatos apsaugos srityje . Be to,
veikdama kartu EB gali tur ti didesn takos diskusij tarptautiniame lygmenyje rezultatui. ES
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valstyb s nar s gali galioti Europos Komisij j vardu der tis ir pasirašyti tarptautines sutartis
sutartose politikos srityse. Europos Komisija gali atstovauti valstyb ms nar ms tose politikos
srityse, kurias numato ES Sutartys, šiuo atveju – sveikatos apsaugos (152 str.), tarptautin s
prekybos (133 str.) ir vidaus rinkos (95 str.) srityse.
Jei EB yra TKPK Šalis, ar tai reiškia, kad visos ES valstyb s nar s savaime tampa šios
konvencijos Šalimis?
Ne. ES valstyb s nar s yra galiojusios EB veikti j vardu tik tam tikrose politikos srityse. ES
valstyb s nar s privalo ratifikuoti sutart nacionaliniame lygmenyje.
Ar tai reiškia, kad visos sutart ratifikavusios Šalys tur s vienodus ES statymus?
Ne. Sutartyje yra išd styti minimal s standartai ir principai. Šalys gali juos griežtinti, jei tai atitinka
j nacionalinius statymus ir konstitucijas.
Ar nor dama vykdyti sutartyje numatytus sipareigojimus ES prival s priimti naujus
statymus?
Taip ir ne.
ES jau yra pri musi privalomus sprendimus d l daugelio TKPK minim sri i , pvz.:
• direktyva 89/552/EEB, draudžianti visas tabako gamini reklamos formas per televizij ir
tabako gamini teleparduotuves;
• direktyva 2001/37/EEB, reguliuojanti tabako gamini gamyb , pristatym ir prekyb ;
• direktyva 2003/33/EB, reguliuojanti tabako gamini reklam ir r mim ;
• direktyva 2001/95/EB d l bendros gamini saugos, nustatanti, kad visi
Europos
S jungos rink patenkantys vartotojams skirti gaminiai turi b ti saug s.
Neprivalomos ES priemon s, minimos TKPK:
• 2002 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacija d l r kymo prevencijos (kurioje
nagrin jami pasyvaus r kymo, preki automat , netiesiogin s reklamos ir informacijos
apie tabako gamintoj rinkodaros biudžetus atskleidimo klausimai);
• Komisijos sprendimas 2003/641/EB d l spalvot fotografij , sp jan i apie sveikatai
gresiant pavoj , panaudojimo ant tabako gamini pakuo i .
EB teks išsamiau pasidom ti šiomis naujomis sritimis:
• atsakomyb s teis ;
• politikos kryptimis, užkertan iomis keli tarptautinei kontrabandai.
Ar Europos Parlamentas prisid jo rengiant ši sutart ?
Taip. Jis aktyviai dom josi TKPK parengimu. Du Europos Parlamento nariai (Minerva-Melpomeni
Malliori ir Jules Maaten) buvo EB delegacij , vedan i derybas d l sutarties, steb tojai. Be to,
Europos Parlamento nariai pri m TKPK remian ias Parlamento rezoliucijas (2001 m ir 2004 m.).
2007 m. savo pranešime d l Europos Komisijos Žaliosios knygos „Europa – be d m “
Parlamentas paragino Europos Komisij ir valstybes nares tabako kontrol s klausim traukti
prioritetini klausim s raš , o Italij ir ekijos Respublik – kiek manoma grei iau ratifikuoti
TKPK.
ES ir jos valstyb s nar s suvaidino svarb vaidmen derindamos TKPK tekst , aiškiai
užtikrinusios protokolo d l neteis tos prekybos rengim . EB ir 25 ES valstyb s nar s, b damos
TKPK Šalimis, skiria daugiausiai finansini ištekli Šali konferencijos darbui ir administravimui.
EB yra svarbiausias technin s ir finansin s paramos šalims su mažomis ir vidutin mis pajamomis
ištekli fondas.

Imdamasi vadovaujan io vaidmens ES gali parodyti kitoms pasaulio šalims, turin ioms mažiau
darbo su tabako pramone patirties, kad tabako paplitim galima ne tik sustabdyti, bet ir sumažinti.
Ar sutartis tur s takos Europos Parlamento darbui?
Taip. EB ratifikavus sutart visos EB institucijos ir j santykiais su tabako pramone bus stebimi dar
akyliau. TKPK ragina Šalis apsaugoti savo politikos kryptis nuo komercini ir kit tabako
pramon s interes . Parlamentas taip pat tur s teis pareikšti savo nuomon d l galiojan i ar
nauj ES statymini akt perži ros, pagr st jo prisiimtais sipareigojimais d l šios konvencijos
gyvendinimo.
Ar sutartis tur s takos Europos Komisijos darbui?
Taip. 2007 m. Komisijos parengtoje Žaliojoje knygoje „Už Europ be tabako d m : politikos
alternatyvos ES mastu“ atkreipiamas d mesys
tai, kaip EB gali vykdyti TKPK prisiimt
sipareigojim spr sti tabako d m darbo vietose, viešajame transporte ir kitose uždarose
viešosiose vietose problem .
Be to, Komisija:
• išnagrin s, kaip galima panaudoti ES finansavimo mechanizmus, pad sian ius
besivystan ioms šalims vykdyti TKPK prisiimtus sipareigojimus, o tabako gamintojams –
rasti alternatyv tabako auginimui;
• sukurs tabak reguliuojan i statym bei taisykli duomen baz ir rinks duomenis iš
nacionalini prieži ros program ;
• rengs ataskaitas Šali konferencijai apie EB pažang gyvendinant sutart .
Ar sutartis tur s takos ES valstyb ms nar ms?
Taip.
Sutart ratifikavusios valstyb s nar s privalo laikytis sutartyje išd styt
(atsižvelgdamos nacionalin teis ).
Jos yra
•
•
•
•
•

tiksl

ir princip

sipareigojusios:
kurti (ir finansuoti) nacionalines tabako kontrol s strategijas ir prieži ros programas;
apsaugoti savo politikos kryptis nuo komercini ir kit tabako pramon s interes ;
kurti ir skatinti nacionalines mokslini tyrim programas;
kurti edukacines programas (pirmiausiai nukreiptas jaunim );
sudaryti tabak reguliuojan i statym bei taisykli duomen baz .

ES valstyb s nar s taip pat tur s teis pareikšti savo nuomon d l galiojan i ar nauj ES
statymini akt perži ros, pagr st savo prisiimtais sipareigojimais d l konvencijos gyvendinimo.
S kmingai gyvendinus TKPK, bus sustabdytas tabako paplitimas besivystan iose šalyse ir per
metus ES sumaž s 650 000 mir i , kuri priežastimi yra r kymas. Taip atsitiks tik tuomet, jei ES
imsis vis manom priemoni užtikrinti TKPK išd styt nuostat gyvendinim praktikoje.
„Derybos d l PSO TKPK paskatino proces , davus akivaizdži rezultat šalies lygmenyje. PSO
TKPK – priemon s sveikatai gerinti – s km priklausys nuo šali aktyvumo ir politinio
s moningumo per ateinan ius metus. S kmingas rezultatas bus naudingas visiems“.
– Dr LEE Jong-wook,
Pasaulio sveikatos organizacijos Generalinis direktorius

IŠSAMESN S INFORMACIJOS IEŠKOKITE:

* visas TKPK tekstas: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf
• PSO: http://www.who.int/tobacco/framework/en
* Tabako kontrol s pagrind konvencijos s junga (angl. The Framework Convention Alliance for
Tobacco Control – FCA): http://www.fctc.org
• „Smoke Free Partnership“: http://www.smokefreepartnership.eu
„Smoke Free Partnership“ (SFP) – tai strategin , nepriklausoma ir lanksti bendrija, kuri k r
Europos kv pavimo draugija, JK v žio mokslini tyrim staiga ir Nacionalinis v žio institutas. Ji
siekia skatinti tabako kontrol s propagavimo ir politikos tyrimus ES ir nacionaliniame lygmenyje,
bendradarbiaujant su kitomis ES sveikatos prieži ros organizacijomis bei ES tabako kontrol s
tinklais.
Redaktoriai: Gráinne Crowley ir Archie Turnbull
„Smoke Free Partnership“:
39-41 rue d’Arlon, 1000 Brussels, Tel. +32 2 238 53 63, Faksas +32 2 238 53 61
www.smokefreepartnership.eu

dizainas ir atlikimas: www.inextremis.be

