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Pasaulio sveikatos organizacijos ir Pasaulio banko 
rekomenduojami veiksmingiausi rūkymo mažinimo būdai

• Tabako paklausos mažinimas kaina ir mokesčiais

• Apsauga nuo priverstinio kvėpavimo tabako dūmais

• Tabako gaminių reklamos, pardavimo skatinimo ir 
rėmimo draudimas

• Pagalba norintiems mesti rūkyti

• Neteisėtos prekybos tabako gaminiais pažabojimas

• Visuomenės informavimas apie tabako žalą







Ar mes laikomės tarptautinių įsipareigojimų?

13 straipsnis teigia:
„1. Šalys pripažįsta, kad visiškai uždraudus reklamą, pardavimo skatinimą ir 
rėmimą būtų sumažintas tabako gaminių vartojimas.

2. Kiekviena Šalis, vadovaudamasi savo Konstitucija ir konstituciniais principais, 
įsipareigoja visiškai uždrausti bet kokią tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir 
rėmimą. Atsižvelgiant į teisinę aplinką ir Šaliai prieinamas technines priemones, tai 
reiškia visiškai uždrausti tarpvalstybinę reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą, kurių 
kilmės vieta yra jos teritorijoje. Kiekviena Šalis per penkerius metus nuo šios 
konvencijos įsigaliojimo joje šiuo atžvilgiu imasi reikiamų įstatyminių, vykdomųjų, 
administracinių bei kitokių priemonių, už kurias atsiskaito pagal 21 straipsnį. Tai yra 
teisinę galią Lietuvoje turintis teisinis susitarimas.“

Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija, Nuoroda: https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.08A8A6EB40FE)



5 straipsnio 3 dalis: Nustatydamos ir įgyvendindamos savo sveikatos politikos kryptis, 
susijusias su tabako kontrole, Šalys pagal savo nacionalinę teisę stengiasi apsaugoti 
jas nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų.

17 dalis: Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatos interesus nuo tabako pramonės 
įtakos reikalinga:
• (1) Informuoti visuomenę apie tabako žalą ir pramonės interesą kištis į tabako 

kontrolės politikos formavimo procesus; 
• (2) Sukurti priemones, apribojančias galimą tabako pramonės įtaką, ir užtikrinti 

visų susitikimų, įvykstančių su pramone skaidrumą ir viešumą;
• (3) Atmesti visas partnerystes ir sutartis su tabako pramone;
• (4) Vyriausybės atstovams ir kitiems valdžios struktūrų asmenims reikalinga 

išvengti interesų konflikto; 
• (5) reikalauti, kad tabako pramonės pateikiama informacija būtų skaidri ir tiksli; 
• (6) denormalizuoti ir visomis įmanomomis priemonėmis kontroliuoti tabako 

pramonės vykdomas „socialinės atsakomybės“ veiklas, įskaitant „kolektyvinę 
socialinę atsakomybę“, bet ja neapsiribojant;

• (7) tabako pramonei nesuteikti pirmumo teisės ir kt.

Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija, Nuoroda: https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.08A8A6EB40FE)

Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Nuoroda: 

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
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Apibendrinant...

• Būtina kuo greičiau ratifikuoti PSO Tabako kontrolės
pagrindų konvenciją papildantį Protokolą dėl neteisėtos
prekybos tabako gaminiais panaikinimo;

• Nustoti ignoruoti PSO Tabako kontrolės pagrindų
konvencijos pažeidinėjimus;

• Nepriklausomų patikimų duomenų apie nelegalios
prekybos tabako gaminiais mastą tiek Lietuvoje, tiek
Europoje išlieka milžiniškas. Reikalinga remtis tik valstybės
institucijų turimais duomenimis ir užsakomais tyrimais;

• Sprendimų priėmėjai privalo viešai pagal aiškiai
reglamentuotą tvarką protokoluoti visus neišvengiamus
susitikimus su pramonės atstovais ir suteikti laisvą prieigą.


