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                 2018 rugpjūčio 31d 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai  

Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 

 

Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės 

įstatymo Nr. I-1143 2, 6, 82, 83, 87, 9, 93, 910, 911, 11, 16, 17, 18, 19 ir 26 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projekto 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija parengė ir 2018 m. rugpjūčio 22 d. išvadoms 

gauti paskelbė Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės 

įstatymo Nr. I-1143 2, 6, 82, 83, 87, 9, 93, 910, 911, 11, 16, 17, 18, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo 

ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). 

Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų forumas) susipažino su parengtu Įstatymo 

projektu, jį lydinčia informacija ir teikia pastabas bei pasiūlymus. 
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1. Dėl Įstatymo projekto rengimo ir derinimo 
 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnis nustato imperatyvius 

reikalavimus, keliamus teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, 

nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 punkto 4 dalis nurodo, 

kad teisėkūroje vadovaujamasi atvirumo ir skaidrumo principu, kuris reiškia „kad teisėkūra turi 

būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei 

nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, valstybės politikos tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir 

teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi, visuomenei ir interesų grupėms sudarytos 

sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose teisėkūros stadijose, taip pat turi būti 

žinomi teisės aktų projektų rengimą inicijavę, teisės aktų projektus parengę, numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimą atlikę subjektai ir teisinio reguliavimo stebėseną atliekantys 

subjektai“. 

Investuotojų forumas šių metų kovo mėnesį kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir prašė 

įtraukti jų atstovą į darbo grupę, rengusią Įstatymo pataisas, arba informuoti Investuotojų forumą 

apie darbo grupės posėdžius ir kviesti stebėtojo teisėmis. Deja, Ministerija pateikė neigiamą 

atsakymą ir informavo, kad Investuotojų forumas galės pateikti pastabas ir pasiūlymus, kai 

projektas bus paskelbtas derinti. 

Atsižvelgdami į tai, norime išreikšti didelį susirūpinimą ir apgailestavimą, kad rengiant šį Įstatymo 

projektą vis tik nebuvo laikomasi Teisėkūros pagrindų įstatymo ir nebuvo užtikrintas atvirumo ir 

skaidrumo principas. 2018 m. liepos 5 d. Lietuvai oficialiai tapus pilnateise EBPO šalimi nare, 

remiantis EBPO „Pagrindinių reguliavimo kokybės ir veiklos rezultatų principais“, skaidrus ir 

atsakingas požiūris rengiant rinkos subjektų reguliavimą yra jau nebe pageidavimas, o būtinybė.  

Be to, manome, kad Sveikatos ministerija, nustatydama tik 10 darbo dienų terminą pastaboms ir 

pasiūlymams dėl tokios didelės Įstatymo projekto, reglamentuojančio itin didelę reikšmę 

turinčius verslo ribojimus, apimties pateikti, sąmoningai siekia apriboti galimybės visuomenei ir 

jos grupėms sureaguoti į parengtas Įstatymo pataisas ir pateikti savo nuomonę.  

 

2. Dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 
 

Įstatymo projekto iniciatoriai aiškinamajame rašte vertindami numatomo teisinio reguliavimo 

poveikį nurodo, kad priėmus Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.  
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Tačiau parengtas ir derinti pateiktas Įstatymo projektas ne tik keičia eilę su tabako gaminiais ir jų 

prekyba susijusių ir šiuo metu galiojančių teisinio reguliavimo nuostatų, bet iš esmės siekia 

įteisinti konstitucinį nuosavybės neliečiamumo bei Europos Sąjungos teisės garantuojamą laisvo 

prekių judėjimo ribojimus. Todėl rengiant tokius plačius pakeitimus turi būti parengta ir išsami 

poveikio vertinimo analizė. Mūsų manymu, teiginys „Priėmus Įstatymo projektą neigiamų 

pasekmių nenumatoma“ yra spekuliatyvus, niekuo nepagrįstas ir neatitinkantis tikrovės. Kaip 

Jums turėtų būti žinoma, aukščiau minėtose EPBO gairėse teigiama, kad tiek vykdant tęstines ir 

ilgalaikes socialines, ekonomines ir technologines reformas, tiek reguliuojant rinkos subjektus 

tam, kad valstybinis reguliavimas būtų skaidrus, atsakingas ir žvelgiantis į priekį, valstybės 

reguliuodamos privalo apsvarstyti, kokį sudėtinį ir tarpusavyje susijusį poveikį numatomas 

reguliavimas turės. Labai svarbu, kad vertinimas būtų atliekamas žiūrint ne iš reguliuotojo, bet iš 

tų, kurie yra reguliuojami, perspektyvos. Tik tokiu būdu valstybė gali suprasti, kokį poveikį 

piliečiams ar verslui sukelia aptariamas reguliavimas. 

Įstatymo projekte siūlomos nuostatos turės neigiamų pasekmių valstybės biudžeto pajamoms. 

Australijos ir kitų kelių šalių, įvedusių bendrinę tabako pakuotę praktika rodo, kad vartotojai 

rinkdamiesi tarp dviejų identiškų pakelių, renkasi pigiausią produktą. Prekės ženklų cenzūra daro 

neigiamą įtaką valstybės pajamoms iš tabako akcizų ir PVM, nes tabako rinkoje įsivyrauja pigiausi 

tabako gaminiai ir valstybė surenka mažiau akcizų mokesčio ir PVM. Įvedus bendrinę tabako 

gaminių pakuotę rūkantieji nerūkys mažiau, o rūkys pigesnes cigaretes, vienintelis rezultatas – 

mažiau įplaukų į valstybės biudžetą.  

Prancūzijos konsultacijų bendrovės MAPP (Microeconomie appliquee) 2017 m. liepos 21 d. 

daryta tabako prekės ženklų cenzūros ekonominio poveikio analizė “Potencialios bendrinės 

tabako gaminių pakuotės įvedimo poveikio Lietuvos tabako sektoriui analizė” taip pat rodo, kad 

esant 50% prekės ženklų atpažinimo scenarijui, vartotojai pereitų prie pigesnių cigarečių, taigi, į 

biudžetą būtų surenkama ir mažiau įplaukų. Lietuvai tabako prekių ženklų cenzūra (esant 50% 

prekės ženklų atpažinimo scenarijui)  kainuotų bent 18,4 milijonų eurų per metus. Papildomai 

tikėtina, kad įvedus tabako prekės ženklų cenzūrą padidėtų ir nelegali prekyba iš Baltarusijos ir 

Kaliningrado srities. „Nielsen“ duomenimis, šiuo metu Lietuva per metus dėl nelegalios prekybos 

praranda apie 50 milijonų eurų. 

Deja, aiškinamajame rašte visiškai nevertinama Įstatymo projekto siūlymų įtaka nelegaliai 

prekybai. Bendrinės tabako gaminių pakuotės įvedimas Australijoje nelegalių cigarečių skaičius 

padidino 30%. Dabar nelegalių cigarečių pardavimai sudaro 14% visos rinkos, o Australijos 

muitinė turėjo sukurti papildomus padalinius kovai su išaugusia nelegalia prekyba. Dabar 
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inovatyvių, originalių tabako gaminių pakuočių padirbimas kainuoja daug, o prekės ženklų 

cenzūra padirbinėtojams leistų jas daug lengviau ir pigiau padirbti.   

Atsižvelgdami į tai, prašome parengti ir pateikti išsamią Įstatymo projekto poveikio vertinimo 

analizę.  

 

3. Dėl poveikio verslo sąlygoms 
 

Įstatymo projekto rengėjai aiškinamajame rašte nurodo, kad dėl tabako gaminių pardavimo 

tiesiogiai neprieinamu būdu reikalavimo įvedimo „verslo subjektai turėtų nepatirti didelių 

išlaidų“.  

Vėlgi, šis rengėjų teiginys nėra pagrįstas jokia analize ar duomenimis. Įstatymo projekto rengėjai 

teiginio nepagrindžia net informacija, kiek šalyje yra tabako prekybos vietų ir kokią tabako 

gaminių išdėstymo prekybai įrangą jie naudoja. Mūsų duomenimis, šalyje yra maždaug 5000 

tabako gaminių prekybos vietų ir tik penktadalis prekybos vietos yra apsirūpinę įranga, kuri 

galimai pritaikoma (ar pritaikoma priklausys nuo galutinių reikalavimų, kurie bus patvirtinti 

poįstatyminiais teisės aktais) naujiems reikalavimams. Likusios prekybos vietos yra smulkusis 

verslas, pavienės parduotuvės. Šis verslo segmentas ir šis smulkus verslas patirs didžiausias 

išlaidas ir jam prisitaikyti prie naujų reguliavimų bus sudėtingiausia.  

Įstatymo projekto rengėjai pateiktoje informacijoje visiškai nevertina siūlomų priemonių įtakos 

ne tik intelektinės nuosavybės apsaugos atžvilgiu, bet ir fakto, kad tabako gaminių pardavimo 

tiesiogiai prieinamu būdu draudimas ir bendrinių pakuočių reikalavimas turės neigiamą poveikį 

konkurencijai, konkrečiai – iškraipys konkurenciją ir apsunkins laisvos rinkos veikimą. Nauji ūkio 

subjektai, norėdami patekti į tabako rinką, negalės veiksmingai konkuruoti su esamais rinkos 

dalyviais bet kuriuo kitu pagrindu (pavyzdžiui, gerai žinomu įmonės vardu, gaminio savybėmis, 

kurias reprezentuotų gaminio pakuotė, jo prekių ženklas ir kt.), o tik kaina. Ūkio subjektai turi 

turėti galimybes veikti atitinkamoje rinkoje nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų ir 

galiausiai nuo vartotojų. Panaikinus galimybę rūkantiesiems matyti gaminio ženklą ir (ar) gaminį 

gyvai (įskaitant gaminio išvaizdą ir kitas charakteristikas) bus paskatintas rinkos dalių 

perskirstymas, atitinkamai - mažinama konkurencija ir fiksuojamos (daugiau ar mažiau) rinkos 

dalys, nes stipriai sumažės kito prekės ženklo pasirinkimo tikimybė. Prekės ženklų matomumo 

nebuvimas/sumažėjimas prives prie prekės ženklų nereikšmingumo, tabako rinkos perskirstymo 

ir leis esamiems stipriems prekės ženklams dar labiau įsitvirtinti rinkoje. Mažai tikėtina, kad 
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vartotojai keistų produkto prekės ženklą, nežinodami/nematydami kokios alternatyvos yra 

rinkoje. 

Priemonės, kurios pažeidžia konkurencijos ir laisvės principus gali būti svarstomos tik esant aiškių 

įrodymų, kad jos veiksmingos ir jų nauda viršija žalą. Šiuo metu nėra jokių įrodymų, kad bendrinė 

tabako gaminių pakuotė mažintų rūkančiųjų skaičių ar keistų rūkymo įpročius. Naujausi 

Australijos (pirmosios šalies, įvedusios tabako prekės ženklų cenzūrą) duomenys rodo, kad 

poveikio rūkančiųjų mažėjimui nėra: “nors buvo pastebima ilgametė rūkančiųjų skaičiaus 

mažėjimo tendencija, per pastaruosius 3 metus (2013-2016 m.), pirmą kartą per dvidešimt metų, 

šis nuolatinis mažėjimas baigėsi” (Australijos Sveikatos Departamento (The Australian 

Department of Health) bendrinės tabako gaminių pakuotės įgyvendinimo apžvalga paskelbta 

2016 m. vasarį).  

Prekių ženklai yra intelektinės nuosavybės objektai, kurie nuosavybės teise priklauso juos 

įregistravusiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Nuosavybės teisė gali būti pagrįstai ribojama 

tik įstatymu, ir tik esant šioms dviem privalomoms sąlygoms: (a) kai toks ribojimas yra būtinas 

demokratinėje visuomenėje ir (b) kai įstatyme pasitelktas tikslas ir priemonės yra proporcingi. 

Bendrinės tabako pakuotės įdiegimas neproporcingai pažeidžia prekių ženklų savininkų teises ir 

teisėtus interesus, kadangi jų prekių ženklai praranda realią komercinę vertę. Tuo labiau, iki šiol 

nėra jokių įrodymų, kad bendrinės tabako pakuotės įdiegimas teigiamai veikia visuomenės 

sveikatą ir sumažina rūkančių asmenų skaičių. Įvedus bendrinę tabako pakuotę būtų 

neproporcingai pažeista prekių ženklų savininkų nuosavybės teisė. 

Tabako kampanijos veikiančios Lietuvoje yra vienos iš Lietuvos ambasadorių užsienio 

investuotojams. Tokių drastiškų priemonių svarstymas atgraso tiek nuo investicijų, tiek verčia 

perspėti galimus investuotojus apie galimus pavojus: pirma, šalis siunčia signalą, kad 

eksperimentuoja su neįrodyto efektyvumo politinėmis iniciatyvomis, antra, šalis siunčia signalą, 

kad po tabako gali sekti analogiški veiksmai cukraus, druskos, riebalų turintiems produktams, 

alkoholiui ir kt.  

Atsižvelgdami į tai, prašome parengti ir pateikti išsamią informaciją apie poveikį verslo 

sąlygoms ir jo plėtrai, rengiant šį vertinimą didžiausias dėmesys turi būti skirtas smulkiam 

verslui ir įtakai jo konkurencingumui. 
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4. Dėl siūlomų naujų ribojimų bei reguliavimų įsigaliojimo laikotarpio 
 

Pagal derinti pateiktą Įstatymo projektą bendrinės tabako gaminių pakuotės reikalavimas 

pradeda galioti nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Tabako gaminių pardavimo tiesiogiai neprieinamu būdu 

reikalavimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d. Taip pat nuo 2019 m. lapkričio 1 d. pradėtų galioti 

nauji reikalavimai cigarečių pakelių dydžiui, kurie uždraudžia „plonus“ cigarečių pakelius. 

Jei Įstatymo projektas bus pateiktas Seimui ir bus priimtas iki šių metų galo verslui pasiruošti ir 

prisitaikyti naujiems reikalavimams liks ne daugiau kaip vieneri metai, o tai yra nepagrįstai 

trumpas laikotarpis įgyvendinti naujus įstatyminius reikalavimus, kurie, kaip minėta, iš esmės 

keičia tiek produktą (jo pakuotę), tiek jo prekybos sąlygas. 

Be to, aiškinamajame rašte visiškai nevertinama, kokiems dar naujiems reikalavimams jau šiuo 

metu ruošiasi tabako gamintojai ir prekybininkai. Kaip Jums turėtų būti žinoma, 2019 m. pradžioje 

įsigalioja nauji reikalavimai tabako gaminių atsekamumui. Šiuo metu tiek tabako gamintojai, tiek 

prekybininkai nors ir dar nežino kaip ši sistema veiks, bet turės spėti pasiruošti iki 2019 m. gegužės 

mėn. Be to, 2020 m. iš prekybos turės būti išimamos ir mėtinės bei kitokio skonio cigaretės, kas 

taip pat sukelia didelius rinkos sąlygų pasikeitimus, kurių įgyvendinimui reikia daug laiko ir 

sąnaudų.  Didelės permainos laukia ir 2019 m. gegužės 20 d., kuomet keičiasi kombinuotų 

įspėjimų apie rūkomojo tabako gaminių galimą žalą sveikatai pateikimo reikalavimai, kuriuos 

tabako gamintojai taip pat privalės įgyvendinti. Su tuo susiję ir banderolių dydžio ir jų klijavimo 

vietos pakeitimai. 

Dar daugiau naujų reguliavimų, kurie įsigaliotų 2019 m. lapkričio mėnesį, įvedimas iš esmės būtų 

verslo veiklos paralyžiavimas. Tad reikalavimas per tokį trumpą laiką įgyvendinti tokius esminius 

rinkos pakeitimus, yra teisiškai neproporcingas ir neatitinkantis administracinės naštos mažinimo 

esminių principų.  

Atsižvelgdami į tai, jei būtų nuspręsta įvesti naujus esminius reikalavimus, susijusius su tabako 

gaminių prekyba, reikalaujame nustatyti protingus ir ne mažesnius kaip 3 metų įsigaliojimo 

atidėjimo terminus juos skaičiuojant nuo Įstatymo projekto priėmimo.  
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5. Dėl bendrinės tabako gaminių pakuotės 
 

Iniciatyva reglamentuoti bendrinę tabako gaminių pakuotę ES direktyvoje buvo  atmesta Europos 

Parlamento. Tai, skirtingai nei dažnai pateikiama, nėra priemonė, kurią ES šalys narės turi 

privalomai įgyvendinti. Nepaisant kai kurių ES šalių, įsivedusių bendrinę tabako gaminių pakuotę, 

pavyzdžių, daugelyje Europos šalių, pasižyminčių efektyviomis tabako kontrolės politikomis, 

bendrinė tabako gaminių pakuotė arba tabako gaminių prekės ženklų cenzūra taip pat buvo 

atmesta arba atidėta. Tarp šių šalių – ne tik ekonomiškai stiprios, bet ir skiriančios didelį dėmesį 

sveikatingumo iniciatyvoms šalys: Vokietija, Švedija, Danija, Šveicarija, Italija, Ispanija, taip pat - 

Portugalija, Graikija ir Bulgarija.   

Tabako prekės ženklų cenzūra pažeistų Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijoje ir Konstitucijoje įtvirtintą prekių ženklo savininko nuosavybės teisę. Prekių ženklai 

yra intelektinės nuosavybės objektai, kurie nuosavybės teise priklauso juos įregistravusiems 

fiziniams ar juridiniams asmenims. Nuosavybės teisė gali būti pagrįstai ribojama tik įstatymu, kai 

toks ribojimas yra būtinas demokratinėje visuomenėje ir kai įstatyme pasitelktas tikslas ir 

priemonės yra proporcingi. Deja, bendrinės tabako pakuotės įdiegimas neproporcingai pažeidžia 

prekių ženklų savininkų teises ir teisėtus interesus, kadangi jų prekių ženklai praranda realią 

komercinę vertę. Tuo labiau, iki šiol nėra jokių įrodymų, kad bendrinės tabako pakuotės įdiegimas 

teigiamai veikia visuomenės sveikatą ir sumažina rūkančių asmenų skaičių. Todėl įvedus bendrinę 

tabako pakuotę būtų neproporcingai pažeista prekių ženklų savininkų nuosavybės teisė. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. jau svarstė Tabako kontrolės įstatymo pakeitimus, kuriais 

būtų buvusi įvesta bendrinė tabako gaminių pakuotė. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl šio įstatymo 

projekto buvo gautos Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Europos teisės departamento 

prie Teisingumo ministerijos, Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto išvados bei pastabos. 

Išvadose pabrėžiama, kad bendrinės tabako gaminių pakuotės įvedimas prieštarautų 

Konstitucijoje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, Konstitucijos 138 str. 3 d., kurioje 

nustatyta, kad tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Seimas, yra sudėtinė Lietuvos teisinės 

sistemos dalis (numatomas prieštaravimas Paryžiaus konvencijai dėl pramoninės nuosavybės 

apsaugos), taip pat prieštaravimas 2004 m. liepos 13 d. Konstituciniam aktui “Dėl Lietuvos 

narystės Europos Sąjungoje”, Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS sutarčiai dėl intelektinės 

nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. 

Kraštutinės priemonės, ribojančios konkurenciją, atimančios nuosavybę, gali būti įvedamos tik 

esant svariems įrodymams dėl jų efektyvumo bei būtinybės. Šiuo metu tokių įrodymų nėra, 
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todėl prašome Sveikatos apsaugos ministerijos atsisakyti bendrinės tabako gaminių pakuotės 

įvedimo Įstatymo projekte.  

 

Apibendrinimas  

 

Investuotojų forumas prašo Sveikatos apsaugos ministerijos atsisakyti siūlymų įvesti bendrinę 

tabako gaminių pakuotę. Taip pat prašo pateikti išsamią ir visapusę poveikio vertinimo analizę 

dėl kitų Įstatymo projekte siūlomų priemonių, kurios turės esminės įtakos verslo sąlygoms, 

nelegaliai prekybai, nusikalstamumui bei valstybės pajamoms. 

Tikimės, kad Lietuvos įstojimas į EBPO jau atvertė naują puslapį vertinant esamo teisinio 

reguliavimo efektyvumą, sprendžiant būtinybę jį keisti bei valstybei konsultuojantis šiais 

klausimais su tais subjektais, kuriuos palies jos sprendimai visuose sektoriuose, todėl Sveikatos 

apsaugos ministerija įvertins ir atsižvelgs į pateiktas pastabas bei pasiūlymus ir pademonstruos 

atviros, skaidrios, analize, bei duomenimis grįstos teisėkūros pavyzdį.  

 

Pagarbiai 

 

 

 

Vykdomoji direktorė 

Rūta Skyrienė         
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