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nuotraukas pakeitimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Martin Eschenberg

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas mano, kad reikėtų atsisakyti planų ant cigarečių pakelių spausdinti 
atgrasomąsias įspėjamąsias nuotraukas. Jo nuomone, spausdinant tokias nuotraukas ant 
pakelių, kurie be atodairos išmetami gatvėje, gali būti pažeidžiami vaikų apsaugą 
reglamentuojantys teisės aktai. Jeigu planai bus įgyvendinti, tai reikštų, kad peticijos 
pateikėjas nebegalės leisti savo vaikams žaisti lauke be priežiūros, nes jis baiminasi, kad 
įspėjamosios nuotraukos gali pakenkti jo vaikams.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas ragina Komisiją pakeisti savo planus ant tabako gaminių pakelių 
spausdinti vaizdinius įspėjimus, teigdamas, kad šokiruojantys vaizdai gali turėti neigiamos 
įtakos vaikams. Jo nuomone, spausdinant šokiruojančius vaizdus ant pakelių, kurie be 
atodairos išmetami gatvėje, gali būti pažeidžiami vaikų apsaugą reglamentuojantys teisės 
aktai.

Pagal Tabako gaminių direktyvos 2001/37/EB1 nuostatas ant visų rūkyti skirtų tabako 

                                               
1 OL L 194, 2001 7 18, p. 26.



PE438.339v01-00 2/2 CM\802787LT.doc

LT

gaminių turi būti pateikiami du bendrieji įspėjimai dėl rūkymo poveikio sveikatai („Rūkymas 
žudo / Rūkymas gali nužudyti“ arba „Rūkymas labai kenkia jums ir aplinkiniams“) ant 
priekinės pakelio pusės ir vienas iš keturiolikos papildomų įspėjimų ant užpakalinės pakelio 
pusės. Pagal šią direktyvą valstybės narės papildomus įspėjimus gali pailiustruoti spalvotais 
paveikslėliais. 2005 m. gegužės mėn. Komisija patvirtino 42 paveikslėlių biblioteką, kurią 
sudaro po tris vaizdus kiekvienam iš 14 papildomų įspėjimų dėl rūkymo poveikio sveikatai. Iš 
jų valstybės narės gali pasirinkti jų šalies gyventojams labiausiai tinkamus vaizdus.

Lig šiol vaizdiniai įspėjimai pradėti naudoti Belgijoje (2006 m. lapkričio mėn.), Rumunijoje 
(2008 m. liepos mėn.) ir Jungtinėje Karalystėje (2008 m. spalio mėn.). Latvijoje buvo priimti 
teisės aktai, pagal kuriuos vaizdinius įspėjimus reikalaujama naudoti nuo 2010 m. kovo mėn. 
Be to, pagal iš valstybių narių gautą informaciją artimiausiu metu vaizdinius įspėjimus taip 
pat ketinama pradėti naudoti Prancūzijoje, Vengrijoje, Airijoje, Maltoje, Lenkijoje ir 
Ispanijoje.

2007 m. lapkričio mėn. paskelbtoje antrojoje ataskaitoje1 dėl Tabako gaminių direktyvos 
2001/37/EB taikymo Komisija pateikė pasiūlymą dėl vieno iš galimų šios direktyvos 
pakeitimų – įtraukti nuostatą dėl privalomojo vaizdinių įspėjimų naudojimo. Šiuo metu ši 
priemonė yra analizuojama, atsižvelgiant į dar neužbaigtą galimos direktyvos peržiūros 
poveikio vertinimą. Šiuo etapu pernelyg anksti daryti išvadas apie šios analizės rezultatus.

Duomenys rodo, kad vaizdiniai įspėjimai yra veiksmingesni nei įspėjamieji užrašai, kuriais 
visuomenė informuojama ir šviečiama apie tabako keliamus pavojus sveikatai, raginant 
žmonės mesti rūkyti arba atgrasinant juos nuo noro pradėti arba vėl pradėti rūkyti. 
Paveikslėliai padeda vartotojams įsivaizduoti, kokį poveikį pa daro tabako sukeliamos ligos 
bei aiškiau ir vaizdingiau perteikia informaciją apie žalą sveikatai.

Uždraudus reklamą, tabako gaminių pakuotės tapo pagrindine tabako rinkodaros priemone, 
skirta visų pirma galimiems naujiems rūkaliams (vaikams ir jaunimui). Ant tabako gaminių 
pakelių spausdinamais vaizdiniais įspėjimais apie rūkymo poveikį sveikatai siekiama sugriauti 
teigiamas su tabako gaminių vartojimu siejamas asociacijas, todėl tokie įspėjimai gali 
atgrasyti vaikus ir jaunimą nuo noro pradėti rūkyti.

Komisijos patvirtintoje paveikslėlių bibliotekoje yra labai įvairių vaizdų ir valstybės narės gali 
pačios pasirinkti tuos vaizdus, kurie geriausiai tinka vartotojams susijusiose valstybėse, 
atsižvelgiant į jų kultūrinę praktiką, jautrius klausimus ir aplinkybes.

Komisija atkreipia dėmesį į peticijos pateikėjo išreikštą rūpestį dėl ant tabako gaminių 
spausdinamų vaizdinių įspėjimų galimo poveikio vaikams. Tačiau Komisija laikosi 
nuomonės, kad tokį rūpestį reikėtų įvertinti, atsižvelgiant į įspėjimų paskirtį – apsaugoti 
vaikus ir jaunimą nuo tabako gaminių pakuočių galimo reklaminio poveikio ir užkirsti kelią, 
kad jie nepradėtų rūkyti. Be to, šį klausimą galima išspręsti, peržiūrėjus, atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies socialinius ir kultūrinius ypatumus, valstybių narių pasirinktus vaizdus.“
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