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Dėl metolinio/mėtinio skonio kaitinamo tabako gaminių prekybos 
 
Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), savanoriška, nepriklausoma, 

didžiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti verslo asociacija 

kreipiasi dėl Europos Komisijos Tabako politikos ekspertų darbo grupėje svarstomo 

mentolinio/mėtinio skonio kaitinamojo tabako gaminių klausimo.  

Mūsų žiniomis, Europos Komisijos Tabako politikos ekspertų darbo grupėje buvo pateikta 

informacija, kad mentolinio/mėtinio skonio kaitinamo tabako kategorijos gaminių pardavimo 

apimtys mažmeniniame ES lygmenyje viršijo 2,5% bendro tabako gaminių pardavimo ES lygį, 

kas reiškia esminį aplinkybių pasikeitimą pagal Tabako produktų direktyvos 2 straipsnio 28 

punktą. Europos Komisijai tokį esminį aplinkybių pasikeitimą konstatavus, vadovaujantis 

Tabako produktų direktyvos 7 straipsnio 12 dalimi turi būti priimtas deleguotasis aktas 

panaikinantis dabar galiojančią būdingo skonio ir kvapo išimtį ir uždraudžiantis prekybą 

minėto skonio kaitinamo tabako gaminiais.    

Kitas Europos Komisijos Tabako politikos ekspertų darbo grupės posėdis, kuriame detaliai bus 

aptariamas deleguoto akto projekto turinys, o gal ir pats projektas, mūsų žiniomis, turėtų 

įvykti vasario pradžioje. Tačiau jokia informacija šiuo klausimu mūsų nėra pasiekusi iš 

atsakingų Lietuvos institucijų ir jose dirbančių valstybės tarnautojų, darbo grupės posėdžiuose 

dalyvaujančių ir pasisakančių Lietuvos vardu. 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 138 punkte minima, kad 

siekiant geresnio viešojo valdymo bus užtikrintas visų suinteresuotų pusių įtraukimas į 

sprendimų priėmimo procesus, o 139.5 punkte parašyta, kad siekiant aukštesnės 

demokratijos kokybės, bus bendradarbiaujama su verslu, maksimaliai įtraukiant jį į sprendimų 

priėmimo procesus, bus atverta ir leista viešai susipažinti su valstybės tarnautojų pozicijomis 

visais Europos Sąjungos ir Europos bendradarbiavo ir plėtros organizacijos grupėse 

svarstomais klausimais. Todėl manom, kad pagrįstai tikimės skaidrumo, įtraukimo ir 

bendradarbiavimo išsakant ir suderintą su verslu Lietuvos poziciją.  

Tabako produktų direktyvos 16 konstatuojamoje dalyje konstatuota, kad prekyba būdingo 

kvapo ar skonio gaminiais, kurių pardavimo apimtys didesnės, turėtų būti laipsniškai 
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nutraukta per ilgesnį laikotarpį, suteikiant vartotojams pakankamai laiko pereiti prie kitų 

gaminių vartojimo. Mentolinės/mėtinės cigaretės  buvo uždraustos ne iš kart. Pačioje Tabako 

produktų direktyvoje, priimtoje 2014 m., draudimo įsigaliojimui buvo suteiktas 4 m. 

pereinamasis laikotarpis ir jomis buvo uždrausta prekiauti nuo 2020 m. gegužės 20 d.  

Pabrėžtina, kad pereinamasis laikotarpis reikalingas ne tik mažmeninės prekybos, bet ir 

didmeninės prekybos įmonėms bei gaminių gamintojams. Reikia turėti omenyje, kad tabako 

gaminiai yra pakuojami tik į konkrečiai rinkai skirtus pakelius, nes šie yra ženklinami tos šalies 

kalba parašytais įspėjimais apie galimą žalą sveikatai ir todėl niekur kitur nebepanaudotini. 

Paprastai dėl kaštų ir verslo planavimo dalykų, pakuotės yra užsakomos į priekį ir didesniais 

kiekiais, todėl suteikus nepagrįstai trumpą pereinamąjį laikotarpį, tokias suplanuotas ir 

užsakytas pakuotes tektų utilizuoti kaip atliekas, kas prieštarautų tvarios gamybos ir žaliojo 

kurso politikai.  

Todėl prašome įpareigoti valstybės tarnautojus dalyvaujančius tiek Europos Komisijos Tabako 

politikos ekspertų darbo grupės, tiek Tarybos darbo grupės ir kituose posėdžiuose, kuriuose 

bus svarstomas šis klausimas ir Europos Komisijos deleguotasis aktas, aktyviai ir aiškiai išsakyti 

poziciją, kad mentolinio/mėtinio skonio kaitinamo tabako gaminių prekybos draudimas 

įsigaliotų po tokio paties pereinamojo laikotarpio, koks jis buvo suteiktas mentolinio/mėtinio 

skonio cigaretėms – t.y.  būtų suteiktas 4 m. pereinamasis laikotarpis. 
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