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Súhrn 

Slovenská republika ratifikovala Rámcový dohovor o kontrole tabaku 4. mája 
2004, čím sa zaradila medzi prvých trinásť štátov, v ktorých prebehla ratifikácia. Na 
procese pripravy a prijímania dohovoru participovala Európska únia, ktorá pokladá 
prevenciu fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdra
votníctva. Príspevok predstavuje súčasnú epidemiologickú situáciu v jednotlivých 
krajinách EÚ pred rozšÍrenim a legislatívne ustanovenia na kontrolu tabaku prijaté 
v histórii EÚ. 

K r ú č o v é s lov á: kontrola tabaku - epidemiológia - EÚ 

Podľa Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku je kontrola tabaku 
súhrn stratégií na zníženie ponuky, dopytu a škodlivosti, ktorých cieľom je 
zlepšiť zdravie obyvateľstva prostredníctvom vylúčenia alebo zníženia spo
treby tabakových výrobkov a expozície tabakovému dymu (FCTC, 2003). 
O stratégii a nástrojoch kontroly tabaku v SR sa hovorí vo všeobecnosti 
v štyroch rovinách. Kontrola tabaku sa uplatňuje prostredníctvom štyroch 
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nástrojov, ktorých cielom je znížiť počet fajčiarov a zlepšiť ochranu práv ne
fajčiarov . Medzi základné nástroje kontroly tabaku považujeme legislatívne 
opatrenia, cenové a daňové úpravy, výchovu a vzdelávanie a poradensko
liečebnú starostlivosť (Ochaba, Kavcová, 2003, 2004). 

Pol milióna rudí zomiera ročne v 15 krajinách EÚ na následky fajčenia. 
250000 ludí pritom zomiera predčasne vo vekovom rozmedzí od 35 do 69 
rokov. 

Na základe údajov zo zdravotníckej štatistiky Európskej komisie z roku 
2002 vidieť , že jedna tretina mužov a jedna štvrtina žien v krajinách EÚ 
fajčí (Health Statistics, 2002). Viac než jedna tretina ľudí starších ako 15 ro
kov fajčí v Grécku, Dánsku, Taliansku a Francúzsku. Na druhej strane me
nej než jedna štvrtina fajčí (25 %) vo Fínsku, Švédsku a Portugalsku. V kra
jinách pôvodnej európskej pätnástky sa zvyšovalo fajčenie u mužov vo veku 
15 - 34 rokov, potom sa trend fajčenia znižoval. Podobný trend sprevádza aj 
výskyt fajčenia u žien, kde s pribúdajúcim vekom klesá počet fajčiarok. 

Na základe posledných súhrnných dát z Európskej komisie fajčilo v kra
jinách európskej pätnástky 36 % obyvateľov, pričom najviac fajčili obyvate
lia Francúzska (46 %) a najmenej 24 % obyvateľov fajčilo vo Švédsku a Por
tugalsku. Na porovnanie možno uviesť, že na Slovensku v roku 2002 fajčilo 
40 % ľudí (ŠÚ, 2002). 
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Zdravotnícka štatistika Európskej komisie skúmala aj najčastej š í výskyt 
ťažkých faj čiarov, ktorí vyfajčia viac ako 40 cigariet za deJ1. Veľká Británia 
zaujala prvé miesto z hľadiska výskytu ťažkých fajčiarok - žien. Grécko, Ra
kúsko a Portugalsko sa ocitlo v rovnakej charakteristike u mužov. Na in
formáciu možno uviesť , že na Slovensku máme 2 % fajčiarov , ktorí fajčia 
viac ako 30 cigariet denne . Naopak najnižší podiel ťažkých fajčiarov má Ta
liansko, kde muži vyfajčia menej než 25 cigariet denne a ženy 20 cigariet. 

Celková úroveň spotreby cigariet na jednotlivca v EÚ bola v priemere 
okolo 10 - 14 cigariet denne. Na základe vzájomných porovnaní vzrástli 
výdavky domácností na tabak vo všetkých štátoch európskej pätnástky 
hlavne v Grécku. Výnimku tvorili štáty ako Belgicko, Írsko, Taliansko 
a Fínsko. 

Na základe týchto údajov začala Európska únia venovať veľkú pozornosť 
aktivitám na kontrolu tabaku predovšetkým v legislatívnej činnosti . 

Európsky parlament v roku 1997 prijal smernicu Č. 36 pokrývajúcu te
levízne a rozhlasové vysielania (Directive 97/36). Podľa článku 13 sa zaka
zuje reklama tabakových výrobkov v televíznom vysielaní a telenákup. 

Smernica EÚ Č. 89/654 o zabezpečení bezpečnosti a dodržiavania zdra
votných požiadaviek na pracovisku po prvý raz vymedzuje miesta, kde sa 
nesmie fajčiť v záujme ochrany nefajčiarov (Directive 89/654). 

Smernica EÚ č . 92/85, ktorá sa týka ochrany a bezpečnosti zdravia pri 
práci u tehotných žien a žien, ktorým sa nedávno narodilo dieťa, zabezpeču
je zvýšenú ochranu pred škodlivými vplyvmi prostredia, kde sa vzťahuje aj 
ochrana pred vplyvom pasívneho fajčenia (Directive 92/85). 

Odporúčanie Rady Európskej únie z 36. novembra 1996 stanovuje 
možnosti na znižovanie prevalencie fajčenia aj v obmedzovaní fajčenia na 
verejných miestach, reštauráciách a baroch, vrátane výchovy k zdraviu, 
vrátane cenových a daňových opatrení, kontroly označovania a balenia ta
bakových výrobkov, vrátane kontroly dostupnosti tabakových výrobkov mla
dým ľudom (Resolution, 1996). 

Medzi legislatívne opatrenia prijaté nedávno možno považovať prijatie 
Smernice EÚ č. 37/2001 o výrobe, uvádzaní a predaji tabakových výrobkov 
z 5. júna 2001 (Directive 37/2001), ktorá sa v plnej miere premietla do záko
na o ochrane nefajčiarov, ktorý NR SR schválila uznesením č. 977 z 26. 
mája 2004. 

2. decembra 2002 Rada európskej únie schválila odporúčania na preven
ciu fajčenia a kontrolu tabaku (Recommendation, 2002). Prevencia fajčenia 
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a kontrola tabaku sa stala prioritným cieľom verejného zdravotníctva 
v členských štátoch Európskej únie. V odporúčaniach sa konštatuje, že faj
čenie je najväčší preventabilný faktor k úmrtiam spôsobeným účinkami 
aktívneho i pasívneho fajčenia. 

26. mája 2003 Európsky parlament schválil Smernicu Č. 33/2003 vzťa
hujúcu sa k reklame a sponzoringu tabakových produktov (Resolution 
33/2003). Smernica zakazuje reklamu vo všetkých formách rozhlasového vy
sielania. Programy, ktoré sponzorujú firmy s predmetom činnosti v oblasti 
výroby a predaja tabakových výrobkov, nemôžu byť odvysielané. Podľa usta
novení v smernici sa taktiež nedovoľuje reklama v tlačových médiách 
a sponzoring aktivít, ktoré majú cezhraničný dosah a pôsobnosť. 

5. septembra Európska komisia chválila odporúčanie vzťahujúce sa k po
užívaniu farebných obrázkov alebo iných ilustrácií umiestnených na obaloch 
tabakových výrobkov (Decision 2003/641). Odporúčanie nadväzuje na Smer
nicu 37/2001 v spojitosti s možnosťou uvádzania farebných ilustrácií na oba
loch tabakových výrobkov, ktoré svedčia o škodlivosti ich užívania. 

Medzi najbližšie aktivity EÚ patri priprava smernice, ktorá bude kon
kretizovať spoločný zoznam látok, ktoré sa majú nachádzať v tabakových 
výrobkoch. 

2. júna 2004 Rada Európskej únie súhlasila s návrhom ratifikácie Rám
cového dohovoru o kontrole tabaku. Rámcový dohovor o kontrole tabaku 
dosiaľ ratifikovalo 42 štátov. 

Kontrola tabaku sa v súčasnosti uskutočňuje prostredníctvom záväznej 
a nezáväznej legislatívy. Medzi záväzné legislatívne stratégie možno z po
hľadu politiky kontroly tabaku v EÚ považovať (Tobacco Control, 2003): 

- Reguláciu obsahu a emisií z tabakových produktov; 
- Reguláciu označenia a balenia tabakových produktov; 
- Usporiadanie zdravotných varovaní; 
- Zákaz priamej reklamy cez všetky médiá, ktoré majú cezhraničnú pô-

sobnosť ; 

- Zákaz sponzoringu medZinárodných podujatí prostredníctvom tabako
vého priemyslu. 

Záver 

Európska únia kladie veľký dôraz na uplatňovanie dôslednej politiky 
kontroly tabaku v oblasti legislatívy. Medzi opatrenia na kontrolu tabaku sa 
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radí aj ochrana práv nefajčiarov v smere ochrany obyvateTstva pred škod
livými účinkami pasívneho fajčenia. V rámci ochrany pred pasívnym faj
čením už niekoľko štátov z krajín Európskej únie (Írsko, Švédsko, pripravu
je Veľká Británia) prijalo legislatívne opatrenia, ktoré majú chrániť ne
fajčiarov . V tejto súvislosti sa očakáva, že do roku 2007 EÚ prijme jednotné 
opatrenie, ktoré bude mať dosah na všetky členské štáty v zmysle ochrany 
nefajčiarov na verejných miestach. Slovenská republika ratifikovaním Rám

cového dohovoru OSN o kontrole tabaku a prijatím zákona o ochrane ne
fajčiarov vytvorila priestor na dôslednejšiu a striktnejšiu ochranu práv ne
fajčiarov , ochranu a pouporu zdravia detí a m ládeže. 
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