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31 mајi 2016 – Dita Botërore pa duhan

Paketimi i prodhimeve të prodhimeve të duhanit 
paraqet një reklamë lëvizëse që promovon 
përdorimin e duhanit. Paketimi prodhimet 
i bën më joshës, reklamon dhe promovon 
përdorimin e duhanit, tërheq vëmendjen nga 
paralajmërimet për ndikimin e tij ndaj shëndetit 
dhe i gënjen njerëzit se disa prodhime janë më 
pak të dëmshme se sa të tjerat.

Nëse e hiqni dekorin, shkëlqimin dhe elementet 
shpërqendruese, nuk mbetet asgjë tjetër përveç 
se një kuti me prodhime vdekjeprurëse dhe 
adiktive që vrasin pothuajse 6 milionë njerëz në 
vit dhe që përkeqësojnë shëndetin e shumë të 
tjerëve.  Paketimi i unifikuar e zbulon realitetin e 
errët të prodhimeve të duhanit.

  

Çfarë është paketimi i unifikuar?

Paketimi i unifikuar (ndryshe i njohur edhe 
si paketim i standardizuar) ka të bëjë me të 
gjitha “masat të cilat e kufizojnë ose ndalojnë 
përdorimin  e të gjitha emblemave, ngjyrave, 
fotografive të brendit, ose informacioneve 
promovuese në paketim që nuk përfaqësojnë 
emrat e brendeve dhe të prodhimeve të 
prezantuar me ngjyrë standarde dhe stil 
standard të fontit të shkronjave”.  ( 1

Paketimi i unifikuar përshkruhet edhe si 
paketim: që është „bardhë e zi, ose me ngjyra 
të tjera kontraste të përcaktuara nga autoritetet 
e vendeve; që nuk përmban asgjë tjetër përveç 
emrit të brendit, emrit të prodhimit dhe/ose 
emrin e prodhuesit, informacion për kontakt 
dhe për cilësinë e prodhimit në paketim, pa 
ndonjë emblem  ose karakteristika të tjera 
përveç se paralajmërime për atë se janë të 
dëmshme për shëndetin, etiketë kontrolluese 
dhe informacione dhe shënime të tjera  të 
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caktuara nga qeveria: fonti i caktuar dhe 
madhësia e shkronjave, forma, madhësia dhe 
materiali i standardizuar. Ndalohet çfarë do lloj 
reklamimi ose promovimi në vetë paketimin, 
ose në brendinë e tij, të cigareve të caktuara 
ose prodhimeve të tjera të duhanit.“ ( 2  

Me udhëzimet në nenin 11 (Paketim dhe shënim 
i prodhimeve të duhanit) dhe në nenin 13 
(Reklamim, promovim dhe sponzorizim në 
lidhje me duhanin)  nga Konventa Kornizë e 
OBSH-së për kontroll të duhanit rekomandohet 
shqyrtim për aplikimin e paketimit të unifikuar.

 

Qëllimet e paketimit të unifikuar

Paketimi i unifikuar ka për qëllim:

1.  Të zvogëlojë atraktivitetin e prodhimeve të 
duhanit;

2.  Të eliminojë efektet e paketimit si mënyrë 
për reklamim dhe promovim;  

3.  Të bëjë shqyrtim të teknikave dhe dizajnit të 
paketimit që mund të ndikojnë në arritjen e 
përfundimit se disa prodhime janë më pak 
të dëmshme se të tjerat; dhe

4. Është vënë re një efikasitet më i madh i 
paralajmërimeve për ndikimet e dëmshme 
ndaj shëndetit.

Sipas KKKD, kontrolli i duhanit varet nga zbatimi 
i masave multisektoriale gjithëpërfshirëse që 
plotësojnë njëra tjetrën. Në këtë kuptim, paketimi 
i unifikuar paraqet një masë për zvogëlimin e 
kërkesës që lidhet me masa të tjera të përpiluara 
për zvogëlimin e kërkesës për prodhime të 
duhanit, si paralajmërimet e detyrueshme për 
ndikimet e dëmshme ndaj shëndetit dhe ndalesat 
për reklamim, promovim dhe sponzorizim në 
lidhje me duhanin..

1)   Udhëzime për zbatimin e nenit 11 (Paketim dhe shënim i prodhimeve të duhanit) të Konventës Kornizë të OBSH-së për kontrollim të duhanit, paragrafi 46.  

2)  Udhëzime për zbatimin e nenit 13 (Reklamim, promovim dhe sponzorizim në lidhje me duhanin) të Konventës Kornizë të OBSH-së për kontrollim të duhanit,  
paragrafi  16.
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Situata me implementimin

Në dhjetor të vitit 2012, Australia u bë vendi i parë 
i cili  plotësisht aplikoi paketimin e unifikuar të 
prodhimeve të duhanit. Tashmë është i dukshëm 
globalizimi i paketimit të unifikuar. Në vitin 2015, 
Irlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda veriore 
dhe Franca miratuan ligje për aplikimin e 
paketimit të unifikuar duke filluar nga muaji maj 
i vitit 2016. Një numër i madh i vendeve janë në 
një fazë të avancuar të këtij procesi. 

Prova në favor të paketimit të unifikuar

Ka një numër të madh provash të cilat e 
arsyetojnë aplikimin e paketimit të unifikuar. 
Analizat eksperimentale, anketat dhe testimet 
me fokus grupe çojnë drejt përfundimit se 
paketimi i unifikuar po i arrin qëllimet e tij. 
Këtë përfundim e mbështesin tre shqyrtime të 
veçanta sistematike të provave të fituara pas 
miratimit të Udhëzuesve për nenin 11 dhe nenin 
13 të KKKD.

Provat e para nga përvoja pas aplikimit të 
paketimit të unifikuar në Australi tregojnë  se 
kjo masë ka filluar të arrijë qëllimet në pjesën 
e shëndetit publik. Provat tregojnë se paketimi 
i unifikuar në Australi e zvogëlon atraktivitetin 
e prodhimeve të duhanit, rrit efikasitetin e 
paralajmërimeve për ndikimin negativ ndaj 
shëndetit dhe e zvogëlon mundësinë për 
ta mashtruar konsumatorin. Një analizë 
profesionale e realizuar gjatë shqyrtimit të 
provave në Australi vërtetoi se me aplikimin e 
paralajmërimeve më të mëdha për ndikimet 
ndaj shëndetit ka ardhur deri në zvogëlimin 
e prevalencës të pirjes së duhanit në Australi, 
edhe krahas tendencës paraprake në rënie. Më 
konkretisht, raporti vlerësonte se nga dhjetori i 
vitit 2012 deri në shtator të vitit 2015, “ndryshimet 



7

në paketim  nga viti 2012 e kanë zvogëluar 
prevalencën mesatare të pirjes së duhanit tek 
popullata në Australi në moshë 14 vjeç e sipër, 
dhe atë për 0,55 %.“ ( 3  Sipas modelit, prevalenca 
mesatare e pirjes së duhanit në periudhën pas 
aplikimit të masës ka qenë  17,77% ndërsa pas 
aplikimit të paketimit të unifikuar 17,21%. Pritet 
që ky efekt ndaj prevalencës të pirjes së duhanit 
me kalimin e kohës të intensifikohet.

    

Çfarë duhet bërë?

•	 Krijuesit	e	politikave	duhet	ta	shqyrtojnë	
mundësinë për miratimin e ligjeve, ose 
rregulloreve për aplikimin e paketimit të 
unifikuar për prodhimet e duhanit si pjesë e 
qasjeve multisektoriale drejt arritjes së një 
kontrolli ndaj duhanit. 

•	 Ky	proces	duhet	të	përfshijë	dhe	të	përcaktojë	
një plan formal dhe kornizë kohore për 
aplikimin e paketimit të unifikuar, në pajtim 
me programet për kontroll të duhanit dhe 
prioritetet e secilit vend anëtar.

•	 Gjatë	përgatitjes	për	paketim	të	unifikuar,	
krijuesit e politikave në raste të caktuara 
mund të veprojnë si në vazhdim:

- T’i përforcojnë paralajmërimet për ndikimin 
negativ ndaj shëndetit;

- T’i përforcojnë ndalesat për paketimet 
dhe shenjat që mund t’i mashtrojnë 
konsumatorët;

- Të sigurojnë ndalesë të gjerë për reklamim, 
promovim dhe sponzorizim; dhe

- Të sigurojnë  zbatim të rregullt të këtyre 
masave

•	 Krijuesit	e	politikave	duhet	t’i	kundërvihen	
çdo ndërhyrjeje të industrisë së duhanit në 
procesin politik, në pajtim me nenin 5.3 të 
KKKD dhe Udhëzimeve për zbatimin e saj.

3)   Revizioni pas aplikimit të paketimit të unifikuar për prodhimet e duhanit, 2016, Qeveria e Australisë, Ministria e shëndetësisë, 26 shkurt 2016, https://ris.govspace.gov.au/
files/2016/02/Tobacco-Plain-Packaging-PIR.pdf, paragrafi 107.
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Përballje me presionet nga industria e 
duhanit

Vendet mund të presin një rezistencë të 
konsiderueshme ndaj paketimit të unifikuar nga 
ana e industrisë së duhanit, përfshirë këtu edhe 
procese gjyqësore kundër paketimit të tillë, të 
iniciuara nga ana e kompanive të duhanit.

Për shembull, Australia, u përball me sukses 
me një padi të tillë në gjykatat në vend, si dhe 
me një padi nën mburojën e një marrëveshjeje 
bilaterale për investim, por ende po lufton për tu 
mbrojtur nga padi të ngritura nën ombrellën e 
drejtësisë të Organizatës tregtare botërore.

Gjatë një rezistence të tillë nga industria e 
duhanit, është i domosdoshëm një proces i 
kujdesshëm i krijimit të politikave, por vendet 
duhet të jenë të bindura se provat e arsyetojnë 
aplikimin e paketimit të unifikuar në kuadër 
të një qasjeje gjithëpërfshirëse për kontroll të 
duhanit.

   

Informacion shtesë

Për më shumë informacion rreth përpilimit 
dhe zbatimit të ligjeve për paketimin unifikuar 
klikoni në www.who.int/tobacco.
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