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24. mája 1999 Svetové zdravotnícke zhromaždeníe (WHA), riadiaci orgán Sveto
vej zdravotníckej organizácie (WHO), pripravilo cestu pre multilaterálne rokovania, 
ktoré sa sústredia na pripravu pravidiel a regulácií pre tabak a tabakové výrobky 
s vyústením do globálnej stratégie pre budúce storočie. Všetkých 191 členov Sveto
vej zdravotníckej organizácie jednomyseľne podporilo rezolúciu , ktorá volá po aktivi
te v súvislosti s prípravou Rámcovej dohody na kontrolu tabaku (FCTC). Dokument 
tohto druhu vytvára právny nástroj, ktorý môže už v blízkej budúcnosti vyriešiť 
otázky a problémy súvisiace s reklamou, pašovaním, daňami a štátnou podporou. 
Keďže sa dosiaľ v oblasti kontroly tabaku nevyvinul žiadny medzinárodný nástroj , 
príprava tohto dokumentu je medzníkom v histórii podpory nefajčenia a politiky 
kontroly fajčenia . Na začiatku prípravy sa až 50 štátov zaviazalo poskytnúť fi
nančnú a politickú podporu pre Konvenciu. Hneď zo začiatku sa k podpore prihlási
la Európska únía a päť mimovládnych organízácií. V máji roku 2000 Svetové zdra
votnícke zhromaždenie jednomyseľne prijalo rezolúciu, ktorá formálne začala poli
tické rokovania ku Konvencii. Rezolúcia WHA 53.16 vyzvala negociačný orgán na 
začatie rokovaní so zameraním na vypracovaníe Rámcovej dohody bez zreteľa na 
budúce diskusie spojené s implementačnými protokolmi. V marci roku 2000 ge
nerálna riaditeľka WHO Dr. Gro Harlem Brundtlandová vyzvala na verejné pre
rokúvanie otázok spojených s Rámcovou dohodou na kontrolu tabaku. Historicky 
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prvé dvojdňové verejné vypočutie (hearings) sa uskutočnilo v Ženeve v dňoch 12. 
a 13. októbra 2000. Toto prvé verejné vypočutie dalo podnet verejnému zdra
votníctvu, ale aj tabakovým producentom a každému jednotlivcovi i organizácii na 
obhajovanie ich názorov, postojov a zámerov pred verejnosťou . 

Prvé zasadnutie medzivládneho negociačného orgánu k Rámcovej dohode pre 
kontrolu tabaku sa uskutočnilo v Ženeve v čase od 16. do 21. októbra 2000. Slo
venskú republiku zastupovala MUDr. E. Kavcová, PhD. Druhé zasadnutie sa konalo 
v čase od 30. apríla do 5. mája 2001. Slovensko zastupoval PhDr. R. Ochaba. Hlavná 
činnosť sa skladala z rokovaní v troch pracovných skupinách: 

I. Pracovná skupina k Rámcovej dohode: 

- Výskum 
- Obmedzenie predaja tabakových výrobkov mladým osobám 
- Regulácia tabakových výrobkov 
- Balenie a označovanie 
- Opatrenia na redukciu dopytu, dotýkajúce sa závislosti a začatia abstinencie 
- Vzdelávanie, školenie a verejné uvedomenie 
- Pasívne fajčenie 
- Regulácia obsahu tabakových produktov 
- Reklama, podpora, sponzorstvo 
- Smerné princípy 
- Všeobecné záväzky 
- Definícia 

II. Pracovná skupina k Rámcovej dohode: 

- Surveillance (Dohlad) 
- Výmena informácií 
- Cenové a daňové opatrenia 
- Vládne opatrenia pre pestovateIov a výrobcu tabaku 
- Nezákonné obchodovanie s tabakovými výrobkami 
- UdeIovanie licencie 
- Smerné princípy 
- Všeobecné záväzky 
- Definicia 

III. Pracovná skupina k Rámcovej dohode: 

- Konferencia strán 
- Sekretariát 
- Podpora WHO 
- Referovanie a implementácia 
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- Kompenzácia a ručenie 
- Rozvoj konvencie 
- Záverečná klauzula 
- Finančné prostriedky 
- Veda, technická a legislatívna spolupráca 
- Smerné princípy 
- Všeobecné záväzky 
- Definicia 

Významným medzníkom v rokovani bol návrh doplnkov a zmien k Rámcovej do
hode od predstaviteľov EÚ. Predsedajúca krajina EÚ Švédsko spoločne s členskými 
štátmi navrhli nové znenie textu. Diskusia počas pripomienkovania a predkladania 
návrhov bola poznačená snahou pritiahnuť k spolupráci asociované krajiny EÚ. 
Výmena názorov sa niesla v spojitosti s časovým vypracúvanim protokolov, kde sme 
podporili postoj Bulharska, aby sa protokoly vypracúvali až po schváleni Konvencie 
na kontrolu tabaku (rok 2003). EÚ navrhla vypracúvať protokoly ihneď na druhom 
zasadani. 

V rámci prvej pracovnej skupiny SR podporila návrh EÚ v časti o reklJme, pod
pore a sponzorstve. V prejave sme vyjadrili podporné stanovisko delegácie SR k zne
niu návrhu EÚ, ktorý stanovil reštrikcie v spojitosti s cezhraničnou reklamou oproti 
návrhu WHO. Podporili sme zavedenie obmedzeni na všetky formy reklamy, podpo
ry a sponzorstva. Informovali sme o práve prijatom Zákone NR SR o reklame, ktorý 
zakladá obmedzenia na všetky formy reklamy tabakových výrobkov. 

V spojitosti s posudzovanim návrhov textov EÚ sme podporili znenie ich návrhu 
v časti o smerných princípoch. Najvýznamnejšou zmenou na rozdiel od dikcie 
návrhu WHO je uvedenie priority na oblasť verejného zdravia. Pôvodný návrh s ta
kouto možnosťou nepočítal. Ostatné zmeny sa vzťahovali k presnejšiemu vystihnu
tiu a pomenovaniu podstaty ustanoveni. Prioritou na oboch stranách nepochybne 
ostala snaha o maximálnu mieru informovania o smrteľných účinkoch fajčenia nie
len pre fajčiarov, ale aj pasívnych fajčiarov. Zreteľ na túto cieľovú skupinu dosta
točne zohľadnila aj WHO tým, že zamerala tohtoročný Svetový deň bez tabaku na 
pasívnych fajčiarov. 

Ďalej text návrhu EÚ v časti o všeobecných záväzkoch, ktorý meni pôvodné usta
novenia v smere pružnejšieho reagovania na zmeny regionálnych pomerov. Ustano
vuje spoluprácu so stranami na rozvíjaní vhodných politík oproti pôvodnej koo
perácii s cieľom harmonizovať primerané politické záväzky. Navrhnutý text EÚ za
kladá dôraz na priame uvádzanie opatrení na redukciu fajčenia vrátane pasívneho 
fajčenia. 

Veľmi zaujímavou zmenou oproti návrhu WHO je časť o eliminácii predaja 
k a prostredníctvom mladých ludí, kde EÚ navrhla zmeniť ustanovenie týkajúceho 
sa zákazu predaja mladým ľuďom do 18 rokov. Navrhla zaviesť a rozšíriť re
štriktívne opatrenia, ktoré budú zacielené na mladých ľudí vrátane adolescentov. 
Ešte významnejšou úpravou v návrhu textu EÚ je zákaz predaja tabaku cez Inter
net. Predaj cez automaty upravuje návrh EÚ, ktorý odporučil nespresňovať vekovú 
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hranicu, ktorá by podľa textu WHO mala byť určovateľom únosnosti ich umiestňo

vania. 
Zmien v návrhoch EÚ oproti pôvodnému textu WHO je značné množstvo. 

Súhrnne ich možno hodnotiť ako na jednej strane liberalizujúce, na druhej strane 
zjednodušujú a vhodne dopÍňajú návrh WHO. Pre konečné dokončenie a schválenie 
textu Rámcovej dohody na kontrolu tabaku bude nevyhnutné ďalšie zasadnutie. 
Pričom z hľadiska dosiahnutia budúceho konsenzu je žiaduce prezentovať vecné pri
pomienky, ktoré budú v menšej miere sprevádzať procedurálne návrhy a pripomien
ky. Najbližšie zasadnutie bude prebiehať opäť v Ženeve od 22. 11. 2001 do 28. 11. 
2001. Slovensko nebude určite chýbať. 
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