
5. ZASADNUTIE MEDZIVLÁDNEHO 
NEGOCIAČNÉHO ORGÁNU NA KONTROLU 
TABAKU (INB) 

SPRAvv 

V dňoch 14. 10. 2002 až 25 . 10. 2002 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Medzivládneho 
negociačného orgánu na kontrolu tabaku (INE) - Intergovernmental Negotiating Bo
dy for Framework Convention on Tobaeco Control - FCTC. Podujatie sa konalo opäť 
v medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve. 

Program pondelňajšieho rokovania tvoril míting európskeho regiónu, kde sa ho
vorilo o metódach práce a spôsoboch rokovania. Navrhlo sa vytvorenie neformálnych 
skupín, ktoré budú prerokúvať niektoré články z Rámcovej dohody. Dôvodilo sa 
väčšou efektívnosťou práce v takto vytvorených skupinách. 

V druhý deň pracovnej cesty prebehlo plenárne zasadnutie, v ktorého úvode 
vystúpila generálna riaditeľka WHO Dr. Gro Harlem Bruntlandová. V časti venova
nej metódam práce sa schválila príprava článkov dohody na základe práce v ne
formálnych skupinách, kde sa prednostne zahrnuli tieto články: 

1. Finančné otázky 
2. Balenie a označovanie tabakových produktov 
3. Zodpovednosť a kompenzácie 
4. Nedovolený obchod 
5. Tabak a obchod 
6. Reklama, podpora a sponzoring tabakových produktov 

Na úvodnom zasadnutí sa zhodnotili aktivity urobené od predošlého stretnutia. 
Predseda medzivládneho negociačného orgánu Correa informoval o mítingoch, 
ktorých témou bola Rámcová dohoda na kontrolu tabaku (FCTC). Najprv to bol 
míting z balkánskeho regiónu krajín organizovaný v Sofii 30. - 31. augusta 2002, 
baltických krajín v Talline 9. septembra, Európskej komisie v Bruseli 16. septembra 
2002. výstupom z týchto mítingov bol materiál nanovo upravujúci znenie Rámcovej 
dohody na kontrolu tabaku. Európsky konzultatívny míting sa uskutočnil v Dánsku 
23 . a 24. septembra 2002 na žiadosť členských štátov kvôli uIahčeniu širokej ce
loeurópskej koordinácie pre FCTC pred týmto zasadnutím. výstupom konferencie 
-bola priprava nového textu šéfa negociačného orgánu Correu a podpora vízie metód 
práce na INB 5. 

VeTmi stručne informoval o aktivitách WHO, Svetovej banky, Medzinárodnej or
ganizácie práce (ILO), súvisiacich s ekonomickými aspektmi tabakovej kontroly. 
Spomenul prebiehajúci výskum o dopadoch tabakovej kontroly na zamestnanosť 
v Arménsku, Bulharsku, Egypte, Keni a vo Vietname. Podobne štúdiu o trendoch 
cien tabakových produktov, obchode, zamestnanosti, cenách a výdavkoch štátov 
v dôsledku liečby chorôb spôsobených fajčenim v rozvíjajúcich sa krajinách (Bang
ladéš, Indonézia, Sri Lanka, Thajsko). 
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V neposlednom rade predstavil Globálny tabakový prieskum u mladých (GYTS), 
ktorý by mal monitorovať informácie zo škôl v súvislosti s opatreniami na úrovni 
prevencie a školskej politiky. Spoločne 99 štátov sa zúčastnilo workshopov o možno
sti zavedenia prieskumu v ich štátoch, Slovensko sa do tohto prieskumu zaradilo 
tiež. 

Ťažiskom rokovani bola práca v neformálnych skupinách, ktoré prebiehali v pa
ralelných časoch. Aj z tohto dôvodu sa nedalo zúčastniť na zasadnutí každej pracov
nej skupiny. Podobne dôležité boli stretnutia pridružených krajín k EÚ. Stretnutia 
sa niesli v duchu podpory pridružených krajín k stanoviskám EÚ. 

V pracovnej skupine venovanej označovaniu a baleniu tabakových produktov sa 
do ods. 1 vložil alternatívny text umožňujúci uplatniť prechodné obdobie na prijatie 
tohto článku počas 3 rokov od vstupu do platnosti. Do tohto článku boli zakompono
vané návrhy EÚ podporené SR, ČR, Poľskom, Maďarskom, Bulharskom, Litvou, Lo
tyšskom, aby sa obchodné známky, obrazová reklama alebo iné obrázky a piktogra
my propagujúce fajčenie nepoužívali na vonkajšom balení tabakových výrobkov. EÚ 
navrhla, aby krajiny presne uvádzali obsah nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého 
v cigaretách, čo sa však v plnej miere nepremietlo do ustanovení textu Dohody. EÚ 
taktiež navrhla zakomponovať, aby zdravotné varovania boli špecifikované WHO, čo 
sa však v záverečnej správe facilitátora tejto sekcie neobjavilo. 

V pracovnej skupine venovanej finančným zdrojom na uplatňovanie Konvencie 
sa celá diskusia niesla v znamení zabezpečenia finančnej podpory pre rozvijajúce sa 
krajiny. Predovšetkým africké štáty presadzovali myšlienku založenia globálneho 
fondu na podporu programov tabakovej kontroly. Túto myšlienku zohľadňoval 

pôvodný text šéfa negociačného orgánu. EÚ a USA boli zásadne proti zriadeniu 
globálneho fondu . EÚ navrhla, aby sa prostriedky získavali v rámci už existujúcich 
mechanizmov podpory. V súčasnosti existujú tri návrhy znenia článku o finančných 
zdrojoch. Ďalšia diskusia sa prenáša na šieste zasadnutie medzivládneho nego
ciačného orgánu vo februári . Európa a Severná Amerika preferuje ustanovenie, aby 
si všetky štáty zabezpečili finančné prostriedky v rámci svojich možností a teda 
v súlade s národnými plánmi, prioritami a programami. Odmieta akékoľvek úvahy 
o založeni globálneho fondu , z ktorého by sa financovali aktivity na kontrolu tabaku 
v rozvíjajúcich sa krajinách. 

V rámci výstupov neformálnej skupiny o zodpovednosti a kompenzáciách sa za 
najdôležitejší bod považuje určenie zodpovednosti za zdravotné následky spôsobené 
fajčením. V tomto ohrade je text jasný a označuje za zodpovedného tabakový priemy
sel, ktorý by mal znášat všetky ťarchy, ktoré sa týkajú kompenzácií obetiam fajče
nia, či ich rodinných prislušníkov. Napriek tomu má toto ustanovenie rešpektovať 
už jestvujúce národné zákony a legislatívu. Návrh ustanovenia dokonca počíta aj 
s účinkami a kompenzáciami za škody spôsobené účinkami pasívneho fajčenia. Pos
toj EÚ je charakterizovaný odmietanim zaradenia tohto článku do Konvencie a sú
visiacich protokolov. EÚ navrhuje, aby v zmenenej podobe bol tento článok obsiah
nutý v článku o dohľade a výmene informácií. SR tento postoj podporila spolu s ďal
šími pridruženými štátmi EÚ. 

V neformálnej skupine () nezákonnom obchode text WHO stanovuje dôležitosť bo
ja proti nezákonnému obchodu vrátane pašovania, nedovolenej výroby v súlade s ná
rodným právom. Text WHO upravuje, aby každé balenie cigariet určených pre malo
a veľkopredaj nieslo ustanovenie o povolení predaja v rámci štátu či únie. Podobne 
hovorí o spôsobe naloženia s konfiškovanými cigaretami. EÚ súhlasí s navrhovaným 
článkom dohody a navyše ho upravuje ustanoveniami o povinnosti výrobcov uvádzať 
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pôvod produktu, čas a miesto, kde bol vyrobený, názov firmy, číslo produktu, ob
chodného partnera a miesto, kde bude výrobok umiestnený na trh. Tento návrh sa 
však v plnej miere do textu facilitátora nepremietol. 

V neformálnej skupine venovanej reklame sa právom očakávala veľká diskusia 
spojená s návrhom úplného zákazu reklamy na jednej strane a s obmedzeniami, čia
stočným zákazom na strane druhej. Text WHO navrhuje zakázať akúkoľvek formu 
reklamy vrátane sponzoringu v rozhlase , televízii, veľkoplošných nosičov a pod., 
ktorá prostrednictvom klamných, zavádzajúcich výrazov chce vytvoriť zľahčujúci do
jem o jeho charakteristikách, zdravotných efektoch alebo emisiách. Postoj EÚ je 
v tejto otázke nejednoznačný s prísľubom definitívneho stanoviska k tejto otázke 
pred konanim šiesteho stretnutia. Odmietavý postoj k zavedeniu úplného zákazu re
klamy prezentuje hlavne Nemecko. SR napriek tomu spoločne s Belgickom, Bul
harskom, Chorvátskom, Českom, Estónskom, Fínskom, Francúzskom, Maďarskom, 
Islandom, Írskom, Izraelom, Talianskom, Litvou, Lotyšskom, Macedónskom, Ho
landskom, Poľskom, Portugalskom, Švédskom, Tureckom, Veľkou Britániou, Ju
hosláviou,podporila úplný zákaz reklamy vrátane sponzoringu. Podľa návrhu EÚ je 
v tomto ohľade považovaná diskusia v otázke tvorby protokolov predčasná. Veľká 
Británia prijala iba v týchto dňoch zákon zakazujúci reklamu a sponzoring, vláda od 
tohto kroku očakáva záchranu 3 000 životov ročne. 

V poslednej neformálne skupine o tabaku a obchode sa urobila zmena. Do tohto 
článku sa čiastočne zahrnuli články o vzťahoch medzi Konvenciou a inými právnymi 
normami, základnými princípmi, cenovými a daňovými opatreniami a nakoniec 
článok o eliminácii dotácií na pestovanie tabaku. EÚ nepočítala s takýmto členenim 
a ani ho nepodporuje a navrhuje pôvodné ustanovenia rozdelené do článkov. Správa 
facilitátora konštatuje, že ustanovenia uvedené v Konvencii a protokoloch by mali 
byť v súlade s medzinárodnými dohodami a nemali by pri púšťať diskrimináciu 
v medzinárodnom obchode. SR podporila stanovísko EÚ. 

Vedúci negociačného orgánu Correa pripraví v termíne do 15. januára 2003 nový 
text, ktorý by mal zohľadňovať pripomienky jednotlivých štátov či regiónov k Rám
covej dohode. Pravdepodobne opäť prebehne séria regionálnych mítingov k novému 
textu. 

V rámci medzirokovacích stretnutí som bol prítomný na seminári o prieskume 
WHO, ktorý sa týka zisťovania životného štýlu mladých a prevalencie fajčenia . 

Prieskum sa začal v roku 1999 v 43 štátoch v spolupráci s Centrom pre kontrolu 
chorôb v USA. Očakáva sa, že do konca roku 2002 bude do prieskumu zapojených 
100 štátov. Slovensko zastupuje v projekte MUDr. Tibor Baška, PhD. z JLF UK. 
V súčasnosti prebehlo školenie anketárov a projekt sa uskutočni koncom tohto roka. 

23. októbra sa v popoludňajších hodinách konalo stretnutie národných koor
dinátorov z európskeho regiónu, na ktorom sa prerokovalo odporúčanie pre 
národných koordinátorov v spojitosti so schválenou Európskou stratégiou na kontro
lu tabaku (ESTC). Národní koordinátori podľa týchto odporúčani by mali byť kon
taktnou osobou pre komunikáciu medzi regionálnou kanceláriou WHO v Európe 
a členskými štátmi WHO. Mali by prezentovať pohľad ministerstva zdravotníctva 
na otázky spojené s verejným zdravotnictvom v oblasti kontroly tabaku. V tomto 
smere sa od koordinátorov žiada, aby zabezpečili plánovanie a implementáciu pro
jektov, ktoré súvisia s ESTC hlavne v oblasti vytvárania ľudských zdrojov a kapacít. 
Ďalej majú zabezpečiť podporu zavedenia Európskeho monitorovacieho systému na 
tabakovú kontrolu, v tejto súvislosti poskytovať nové dáta a údaje a napomáhať 
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aplikovaniu medzinárodne uznaných prieskumov v krajine. V neposlednom rade sa 
žiada rozširovať údaje a informácie ZÍskané z WHO a z iných medzinárodných zdro
jov, uľahčovať komunikáciu a obhajobu tabakovej kontroly, podobne aj výmenu 
skúseností, pohľadov a plánov s inými národnými koordinátormi a medzinárodnými 
partnermi. Nakoniec národní koordinátori by mali participovať na poradenskom 
procese pre potreby WHO v nadväznosti na medzinárodné a technické aspekty taba
kovej kontroly. 

Národni koordinátori sú nominovani prostredníctvom ministerstiev zdra
votníctva, na účely ich poslania sa očakáva, že koordinátor bude adekvátne spojený 
s prácou koordinačného orgánu na kontrolu tabaku a príprave politiky kontroly ta
baku. V neposlednom rade má byt schopný ZÍskavať podporu z iných národných 
ustanovizní a odborníkov. 

Na tomto zasadnutí väčšina koordinátorov predniesla požiadavku, aby táto práca 
bola viac oceňovaná, keďže ju väčšina koordinátorov vykonáva mimo svojho pra
covného času bez nároku na odmenu a ocenenie. Navyše ani materiálno-technické 
zabezpečenie nezodpovedá potrebám výkonu tejto práce. Dr. Nikogosian prisľúbil 
túto otázku a problém zohľadniť v pripravovanom materiáli pre ministerstvá zdra
votníctva členských krajín WHO. Mnohí koordinátori pripravujú podkladové mate
riály pre svoj rezort a táto práca často nesúvisí s prácou koordinátora. V tejto súvis
losti je práca koordinátora nedostatočne docenená. Zaznela aj požiadavka, aby sa 
koordinácii venoval celý pracovný čas. 

Závery a odporúčania 

Na jar roku 2003 má Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijať Rámcovú dohodu 
na kontrolu tabaku. V tejto súvislosti je rozhodujúce zasadnutie medzivládneho ne
gociačného orgánu vo februári budúceho roku, kde sa očakáva, že text budú akcepto
vať všetky členské štáty WHO. Predtým šéf negociačného orgánu pripravi na pripo
mienkovanie text, ku ktorému by sa mali vyjadriť všetky štáty či regióny spoločne. 
V pripade schválenie Rámcovej dohody bude ďalej na implementáciu zasadať Konfe
rencia strán či štátov, ktoré sa budú navzájom informovať a rokovať o problémoch 
pri aproximovaní . Zároveň s tým bude prebiehať práca na tvorbe protokolov, ku 
ktorým sa zaviažu či nezaviažu jednotlivé štáty. 

V tejto súvislosti vyplynie pre SR celý rad úloh, ktoré súvisia s aproximáciou 
Konvencie . Do najbližšej budúcnosti sa očakáva: 

1. Predložiť na rokovanie Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku 
text Rámcovej dohody, ktorý pripraví legislatívne stanoviská a podklady na ďalšie 
rokovanie INB. 

2. Predložiť materiál na rokovanie Výboru ministrov pre drogové závislosti 
a predložiť predbežný legislatívny plán spojený s aproximáciou. 

3. Oboznámiť hlavného odborníka MZ SR pre drogové závislosti s pripravovaným 
znením Rámcovej dohody. 

4. Zúčastňovať sa zasadnutí, ktoré sú spojené s rokovaním k Rámcovej dohode. 
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