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DĖL ŠALIMS NARĖMS PATEIKTO TABAKO GAMINIŲ DIREKTYVOS VERTINIMO KLAUSIMYNO  
 
 
Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į 

Lietuvos ekonomiką, bei aktyviai dalyvaujanti teikiant pasiūlymus dėl investicinės aplinkos gerinimo, kreipiasi LR 

Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir LR Vyriausybės kanceliariją dėl kovo mėnesio 

antroje pusėje Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktorato (DG SANTE) Lietuvai pateikto klausimyno dėl 

Tabako gaminių direktyvos įvertinimo (angl. Member State Questionnaire on the Assessment of the Tobacco Products 

Directive).  

Pagal mūsų turimą informaciją, klausimynas buvo pateiktas LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir kol kas planuojami 

teikti atsakymai nebuvo derinti su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais. Todėl norėtume atkreipti dėmesį, kad 

atsakymai į klausimyno klausimus turėtų būti derinami tiek su institucijomis pagal jų kompetenciją, tiek su socialiniais 

partneriais. Pažymėtina, kad klausimynas apima prašymą pateikti komentarus dėl Tabako gaminių direktyvos nuostatų 

suderinamumo su, pavyzdžiui, Direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų, 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 2018/1808. Taip pat klausimyne prašoma pateikti komentarus dėl 

stebėjimo ir atsekamumo (angl. Track & Trace, T&T) sistemos įgyvendinimo Lietuvoje. Tai tik keletas pavyzdžių 

iliustruojančių klausimyno išsamumą ir sudėtingumą. Todėl, siekiant, kad būtų pateikti objektyvus ir visapusiški 

atsakymai, klausimynas turėtų būti pateiktas visoms kompetentingoms ministerijoms ir, atitinkamai, joms pavaldžioms 

institucijoms. O vėliau tinkamai suderintas su suinteresuotais verslo ir visuomenės subjektais.  

Apibendrinant, siekiant gerinti investuotojų pasitikėjimą Lietuvos teisėkūros procesu, prašome visas kompetentingas 

ministerijas įsitraukti į atsakymų parengimo procesą ir darbo tvarka atsakymus derinti su socialiniais partneriais. 

Atsižvelgiant į šiuo metu šalyje ir pasaulyje susiklosčiusią situaciją, taip pat, prašome skubiai įsivertinti ar įmanoma per 
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duotą laiką kokybiškai atsakyti ir suderinti Lietuvos poziciją su suinteresuotomis pusėmis. Jei neįmanoma užtikrinti 

kokybiško atsakymų pateikimo, siūlytume prašyti atidėti atsakymų pateikimo terminą. Atitinkamai, prašome informuoti 

apie klausimyno pildymo procesą ir jo derinimo grafiką.  

Investuotojų Forumas pasisako už pamatuotą ir būtiną teisės aktų, įskaitant ES, kaitaliojimą, todėl turint omenyje, kad kai 

kurios Tabako gaminių direktyvos nuostatos, kaip pavyzdžiui dėl tabako gaminių stebėjimo ir atsekamumo, draudimo 

prekiauti mentolio skonio cigaretėms įsigaliojo tik pernai ar įsigalioja šiemet, mano, kad šios direktyvos keisti dar būtinybės 

nėra. 

 

 

Pagarbiai, 

Vykdomoji direktorė                                                                                                   Rūta Skyrienė 
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