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LR Sveikatos apsaugos ministerijai                                                                           2020 m. balandžio 29d.                          
 
p. Lukui Savickui, LR Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui 
 
 
DĖL EUROPOS KOMISIJOS KLAUSIMYNO APIE TABAKO PRODUKTŲ DIREKTYVOS 2014/40/ES 
TAIKYMĄ  
 
 
Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), jungianti stambiausius ir aktyviausius 

investuotojus į Lietuvos ekonomiką, bei aktyviai dalyvaujanti teikiant pasiūlymus dėl investicinės aplinkos 

gerinimo,  dėkoja LR Sveikatos apsaugos ministerijai už jos 2020-04-10 raštu Nr.(10.2.2.5-413)10-2591 

pateiktą informaciją apie kovo 18 d. ministerijai pateiktą Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos 

direktorato (DG SANTE) Lietuvai adresuotą klausimyną dėl Tabako gaminių direktyvos įvertinimo (angl. 

Member State Questionnaire on the Assessment of the Tobacco Products Directive) (toliau – Klausimynas) 

bei balandžio 8 d. gautą Kiekybinių duomenų apie išlaidas ir rinkliavas, susijusias su Tabako produktų 

direktyvos vertinimu, anketą (toliau – Anketa), kurie yra skirti užpildyti nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms.  

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o 

viešojo administravimo subjekto veikla pagal LR Viešojo administravimo įstatymą turi būti vieša, išskyrus 

įstatymų nustatytus atvejus, bei sekant ir lygiuojantis į aukščiausius skaidrumo reikalavimus 

demonstruojančias Skandinavijos valstybes ir jų įstaigas, taip pat siekiant gerinti investuotojų pasitikėjimą, 

manome, kad visas nacionalinių kompetentingų institucijų susirašinėjimas, išskyrus įstatymų numatytus 

atvejus, su ES institucijomis, jų konsultantais, taip pat atstovaujant ES Tarybos darbo grupėse ir ES 

Komisijos komitetuose pagal darbotvarkėje nurodytus ir juose svarstomus klausimus išsakytos pozicijos ir 

nuomonės privalo būti viešos ir prieinamos susipažinti.  

Todėl prašome atsiųsti mums ir padaryti visiems viešai prieinamą nacionalinių kompetentingų institucijų 

užpildytą ir DG SANTE ar jo rangovui išsisiųstą Klausimyną ir Anketą. Taip pat ateityje skelbti ir padaryti 

viešai prieinamą ministerijos interneto puslapyje visą aukštesnėje pastraipoje paminėtą informaciją.  

Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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