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D6l smulkiojo ir vidutinio verslo s4lygas bloginaniiq [statymq projektq

Norime atkreipti J[sq demesi i Seimo nario G. Navaidio iregistruot4 Tabako kontroles istatymo

pakeitimo projekt4Nr.lqso, kuriuo siekiama visus tabako gaminiq pardavimus vykdyti tik per specializuotas

parduotuves aiba atskirus skyrius, bei kviediame Jus i5sakyti savo pozicij4 Siuo klausimu.

2009 metais verslo organizacijq, profesinirl s4jungq ir kitq socialiniq partneriq su Vyriausybe

pasira5ytame Nacionaliniame suiitarime ai5iiai itvirtinta nuostata, kad ekonominio nuosmukio metu valdLia

ne tik nepriims jokiq verslo sqlygas bloginandiq sprendim% bet ir sieks gerinti verslo aplink4. Deja, minetas

Tabako fontroles istatymo pakeiiimo projektas yra konkretus smulkqji ir vidutinf versl4 Zlugdandio poZi[rio

pavyzdys, kuris skau-dZiausiai paliestq maZiausiai apsaugot4 verslininkq dal[ - smulkius ir vidutinius

prekybininkus.
Reikalavimas tabako gaminius parduoti tik specializuotose parduotuvese ar skyriuose su atskiru

fejimu yra nesuprantamas ir neadekvatus. Griaunama iprasta daugumoje Europos ir pasaulio valstybiq

nusistovejrrsi prekybos tvarka del visiSkai neai3kaus tikslo. Akivaizdu, jog tabako gaminiai negali buti

parduodaini nlpihamediams - tokios nuostatos ir laikosi absoliuti dauguma prekybininkq. Tadiau siekis

sumaZinti rnkandiq nepilnamediq skaidiq neturi b[ti siejamas su smulkiojo verslo Zlugdymu. Visq pirma

kovoti reikia su nelegaliais cigarediq pardavejais, o taip pat Sviesti visuomeng bei kontroliuoti pardavejus.

Tik tokiomis pladiomis priemonemis, o ne vienos prekybininkq dalies suvarZymais, galime pasiekti norimo

rezultato.
Akivaizdu, jog smulkios parduotuves, kioskai, kavines neturi galimybiq igyvendinti [statymo

pakeitimo projekte tltLmus reikalavimus. Tai lemia vietos stoka, itin dideli pertvarkymo ir i5laikymo ka5tai,

b taip pat ir nustatomi pardavirno vietq ribojimai miestuose bei glvenvietese.

Vie5ai teigiama, kad smulkiis ir vidutiniai prekybininkai neturi b[ti i5skirti i5 bendro konteksto bei

diskriminuojami. beja, minetas istatymo pakeitimo projektas atrodo esantis grynai diskriminacinis ir, jei

bltq priimias, dar 
- 
labiau pablogintq maZqjq prekybininkq verslo sQlygas lyginant su didZiaisiais

konkuientais. Negaledami iiigyti- tabako gaminiq m[sq parduotuvdse, pirkejai vaZiuos apsipirkti i
didZiuosius prekybos centrus, o smulkiosios parduotuves praras klientus, pajamas ir verslq.

Kaip ra5e spauda (Veidas, 2010 03 08), vien per 2009 metus Lietuvoje buvo uZdarytos 652

maZmeninei prekybos imones. Siq metq informacijos rasti nepavyko, tadiau nepana5u, kad situacija bfltq

bent kiek pagerejusi.
Galima numatlti, jog nepagrlstai i5 smulkiojo verslo atemus galimybq prekiauti tabako gaminiais,

dar labiau i5augs kontiabandiniq cigarediq verslas. Jau Siuo metu tokiq nelegaliq ,,prekeivitl" galima sutikti

prie daugelio parduotuviq o legalaus tabako gaminiq pardavimo aplvarta krito beveik perpus.
' gru*i ititikitrg, jog tokios drasti5kos ir realiai neigyvendinamos priemonds, kurios si[lomos Siuo

istatymo projektu, neturetqlUti taikomos smulkioms ir vidutinio dydZio prekybos imonems' Pra5ome Jiisq

apsvarstyti mlsq keliam4 klausimq ir pareik5ti savo pozicij4'
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