REKOMENDACIJOS ŪKIO SUBJEKTAMS,
GAMINANTIEMS AR VYKDANTIEMS PREKYBĄ SU
TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIAIS GAMINIAIS
TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS
ĮSTATYMO PAKEITIMAI, ĮSIGALIOJANTYS NUO 2021 M. GEGUŽĖS 1 D.

SĄVOKOS
Su tabako gaminiais susijęs
gaminys

Elektroninė cigaretė

• elektroninė cigaretė, elektroninių cigarečių pildyklė,
rūkomasis žolinis gaminys (toliau – Gaminiai).

• gaminys, naudojamas garams, kuriuose yra nikotino,
vartoti per kandiklį, arba bet kuri tokio gaminio
sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, rezervuarą ir
įtaisą be kapsulės ar rezervuaro. Elektroninės
cigaretės gali būti vienkartinės arba daugkartinės
(pripildomos iš elektroninių cigarečių pildyklės arba
keičiamos vienkartinės kapsulės.

SĄVOKOS
Elektroninių cigarečių
pildyklė

Rūkomasis žolinis gaminys

• indas, kuriame yra nikotino turinčio skysčio,
naudojamo elektroninėms cigaretėms pripildyti.

• augalų, žolių ar vaisių pagrindo gaminys, kuriame nėra
tabako ir kurį galima vartoti pridegtą.

TEISĖS AKTAI
ĮSIGALIOJA NUO 2021 M. GEGUŽĖS 1 D.
Nauja Įstatymo redakcija, su kuria galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.24500/ssgOXcGJjA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl
didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais
gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią
nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438971/ZlINUkgQdc?jfwid=wyyvjpk86

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl tabako
gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisyklių
patvirtinimo, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.64146/YdAjGZLGPN?jfwid=-wyyvjpjjw

AKTUALU!
REIKALINGA LICENCIJA!
NUO 2021 M. GEGUŽĖS 1 D.
Visi norintys gaminti, laikyti, prekiauti Gaminiais privalo turėti nustatyta
tvarka išduotas licencijas.

LICENCIJŲ IŠDAVIMAS
Licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ir
licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išduodamos
Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų
filialams.
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems
juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams.

Fiziniams asmenims licencijos neišduodamos.

RŪKOMŲJŲ ŽOLINIŲ GAMINIŲ
ŽENKLINIMAS
Ant kiekvieno rūkomųjų žolinių gaminių vienetinio pakelio ir išorinės
pakuotės turi būti nustatytų reikalavimų atitinkantis įspėjimas apie galimą žalą
sveikatai: „Šio gaminio rūkymas kenkia jūsų sveikatai“. Ant rūkomųjų žolinių
gaminių vienetinių pakelių ir ant bet kokių jų išorinių pakuočių neturi būti
jokių elementų ar požymių, kurie skatina pirkti rūkomąjį žolinį gaminį ar jį
vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, riziką ar
išsiskiriančias medžiagas, sudaro klaidingą įspūdį, kad tam tikras rūkomasis
žolinis gaminys yra mažiau kenksmingas negu kiti ar juo siekiama sumažinti
tam tikrų kenksmingų dūmų sudedamųjų dalių poveikį arba sudaro įspūdį, kad
tam tikras rūkomasis žolinis gaminys turi gyvybingumo suteikiančių,
energinių, gydomųjų, jauninamųjų, natūralių, ekologinių savybių ar daro
kitokį teigiamą poveikį sveikatai ar gyvenimo būdui, suteikia panašumo į
maisto ar kosmetikos produktą, taip pat neturi būti teiginio, kad gaminyje nėra
priedų ar kvapiųjų medžiagų.

PAGRINDINĖS ĮSTATYMO NUOSTATOS NUO
2021 M. GEGUŽĖS 1 D.
Licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar
mažmenine prekyba jais turėtojams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems
asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla.

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
turėtojams leidžiama įsigyti Gaminius Lietuvos Respublikoje tik iš licencijų verstis su
tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais
susijusiais gaminiais turėtojų arba licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar
įsivežti Gaminius iš kitų valstybių.

PAGRINDINĖS ĮSTATYMO NUOSTATOS NUO
2021 M. GEGUŽĖS 1 D.
Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
turėtojams leidžiama įsigyti Gaminius Lietuvos Respublikoje tik iš licencijų verstis su
tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais
susijusiais gaminiais turėtojų arba licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar
įsivežti Gaminius iš kitų valstybių.
Licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba
su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama
parduoti Gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba su tabako
gaminiais susijusių gaminių turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams,
perkantiems ir išvežantiems Gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio
valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių
organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijoje.

PAGRINDINĖS ĮSTATYMO NUOSTATOS NUO
2021 M. GEGUŽĖS 1 D.
Licencijos verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar
mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams leidžiama
gaminti, parduoti ir (ar) laikyti Gaminius tik tose vietose, kurios įrašytos į licenciją.

Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų
filialams parduoti, laikyti, gabenti Gaminius, importuoti į Lietuvos Respubliką
Gaminius be įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų,
jeigu Gaminiai yra falsifikuoti, kontrabandiniai, jų ženklinimas neatitinka ženklinimo
reikalavimų.

PAGRINDINĖS ĮSTATYMO NUOSTATOS NUO
2021 M. GEGUŽĖS 1 D.

Lietuvos Respublikoje draudžiama prekiauti Gaminiais:
- naudojant prekybos automatus,
- nuotoliniu būdu,
- mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis
sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos,
- farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros įstaigose,
interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.),
- asmenims iki 18 metų.

PRIMENAME

Gaminių reklama ir paslėpta reklama draudžiama.

Jeigu ūkio subjektas gamina Gaminius arba jo pagrindinė veikla yra Gaminių prekyba,
draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis remti visus renginius, veiklas,
asmenis ir visuomenės informavimo priemones.

Draudžiama rūkyti, vartoti Gaminius visose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose,
diskotekose, interneto kavinėse, lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose,
kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti
renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų
ir (ar) pypkių klubus.

PRIMENAME
Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojai ir importuotojai
pateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie elektronines cigaretes ir elektroninių
cigarečių pildykles, kurias ketina pateikti rinkai. Pranešimas pateikiamas elektronine
forma prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir kiekvienos rūšies
elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės pirmojo pateikimo rinkai.
Naujas pranešimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai elektroninė cigaretė ar elektroninių
cigarečių pildyklė iš esmės pakeičiama.
Rūkomųjų žolinių gaminių gamintojai ir importuotojai privalo pateikti Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentui jo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
rinkai tiekiamų rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų
kiekių sąrašą, informuoti, jeigu gaminio sudėtis pakeičiama taip, kad tai turi įtakos
ankščiau pateiktai informacijai.

