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Pictorial and/or combined
health warning covering
most of the surface.
Standardised packs
strengthen the seriousness
of health warnings.

Brand names in
small font and
standardised place.
Standardised packs
are considered 
boring, dull and
unattractive.

Information on toxicity
of tobacco products.
Information on health 
risks is more visible
and effective on
standardised packs.

The bar code, details of where the cigarettes
have been made, and the name and address of the
manufacturer are designed to ensure identification
and traceability of tobacco products.

Светлина върху
етикетирането и
опаковането на
тютюневи изделия
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Прилагане на член 11 и 13 от Рамковата 
конвенция за контрол на тютюна 

(РККТ) и насоките към тях в контекста 
на изменението на Директивата за 

тютюневите изделия от 2001 г.
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Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.



Какво представлява Рамковата конвенция за контрол на 
тютюна на Световната здравна организация (РККТ)? 
Конвенцията е първият в света международен договор в 
сферата на общественото здраве. Целта й е да предпазва 
настоящите и бъдещите поколения от пагубните 
здравни, екологични, социални и икономически 
последици от употребата на тютюн и излагането на 
тютюнев дим посредством прилагането на политики, 
базиращи се на доказателства и на правнообвързващи 
задължения. Конвенцията е ратифицирана от 172 
държави и организации, като Европейския съюз (“страни 
по Конвенцията”), които по този начин са изразили 
съгласието си да я приложат.1 

Какви са целите на член 11 и 13 от Конвенцията и на 
ръководните насоки към тях? 
Целта на член 11 от РККТ е да гарантира, че 
потребителите получават адекватна информация  за 
опасностите от тютюневите изделия чрез предупреждения 
за здравето и че не са подвеждани от рекламните и 
промоционални тактики на тютюневата индустрия. 
Член 13 от РККТ задължава страните по Конвенцията да 
въведат всеобхватна забрана на рекламата, промоцията и 
спонсорството на тютюневите изделия (TAPS) в срок от 
пет години след ратифицирането на Конвенцията. 

Как са създадени насоките към член 11 и 13?
На Втората конференция на страните по Конвенцията 
(КНС2) през юли 2007 г. страните разрешиха да се 
започне работа по създаване на насоки към член 11 
и 13 (предупреждения върху опаковките и реклама, 
спонсорство и промоция на тютюн). Целта на тези насоки 
беше да се осигури практично ръководство за това как 
да се създадат ефективни политики за предупредителни 
етикети върху опаковките и забрана на рекламата, 
промоцията и спонсорството на тютюна, като се вземат в 
предвид съществуващите изследвания и международен 
опит. Насоките бяха разработени от самите страни по 
Конвенцията и бяха приети единодушно на КНС3 през 
ноември 2008 г., на която присъстваха 160 от тях.

Какво предвиждат насоките към член 11 и 13?
Насоките към член 11 потвърждават, че най-добрият 
начин да се информират потребителите е чрез 
използването на комбинация от големи предупредителни 
изображения от двете страни на опаковката и обикновена, 
стандартизирана опаковка, както и телефонен номер 
за отказ от тютюнопушенето. Предупредителните 
изображения представляват картини, показващи 
рисковете за здравето при употребата на тютюн. Мерките 
за въвеждане на обикновена опаковка предвиждат да се 
премахне логото, а името на марката да бъде изписано 
с определен шрифт, за да се избегне атрактивността 
на логото и на образите на марката. Мерките за 

стандартизиране на опаковката регулират материала, 
формата и големината й, за да се избегне създаването на 
забавни и атрактивни опаковки.

Насоките към член 13 предвиждат широка дефиниция на 
реклама, промоция и спонсорство на тютюн, която включва 
корпоративната социална отговорност и пакетирането. 
В тях се посочва, че „рекламирането и промоцията на 
тютюн…включват също ...промоционалното пакетиране 
и дизайна на продукта.” Затова се препоръчва да бъдат 
въведени обикновени, стандартизирани опаковки, които 
да допринесат за ефективното осъществяване на такава 
всеобхватна забрана. 

Каква е връзката между изменението на Директивата за 
тютюневите изделия (2001/37/EО)2 и член 11 и 13? 
Директивата за тютюневите изделия (ДТИ) е приета през 
2001 г., преди ЕС да ратифицира РККТ. В резултат на 
това, настоящата директива не отговаря на  член 11 и 13 и 
насоките към тях.  Директивата е в процес на изменение. 
Това е уникална възможност за ЕС да  приложи  член 11 
и 13, като въведе задължителни големи предупредителни 
изображения от двете страни и обикновени, 
стандартизирани опаковки. Приемането на такива мерки 
на европейско равнище ще има задължителен характер 
за 27-те страни членки на ЕС, които по този начин ще се 
присъединят към 41 държави и юрисдикции, които вече са 
въвели такива предупредителни изображения.3 Ако въведе 
обикновени, стандартизирани опаковки, ЕС ще може да си 
върне мястото на световен лидер в контрола на тютюна.

Какво се случва в други части на света по отношение на 
предупредителните изображения и стандартизираните 
опаковки? 
Много държави напредват в тази насока, като  по цял свят 
се появяват нови правила за пакетиране и етикетиране на 
тютюна. 

•  Австралийското правителство обяви, че всички 
тютюневи изделия трябва да бъдат продавани 
в обикновени опаковки от 1 юли 2012 г. и че 
съществуващите графични предупреждения за здравето 
ще бъдат обновени и уголемени, за да покриват 75% от 
предната страна и 90% от задната страна на опаковките. 

•  В Канада – първата страна, въвела предупредителни 
изображения – през 2012 г. те ще покриват 75% от 
предната и задната страна на опаковките.

•  Уругвай е въвел предупредителни изображения, 
които покриват 80% от предната и задната страна на 
опаковките. Бразилия, Мексико, Парагвай, Венецуела 
също са въвели такива предупреждения.

•  В Азия, Сингапур е една от първите страни в света, 
която въведе предупредителни изображения върху 
цигарените кутии през 2004 г., следван от Тайланд
(2005 г.), Бруней (2008 г.) и Малайзия (2009 г.). 

Защо опаковката е толкова важна? 
Тютюневата индустрия винаги е използвала опаковката на 
тютюневите изделия като силно рекламно и маркетингово 
средство.  След въвеждането на забрана на рекламата в 
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НАСОКИ КЪМ ЧЛЕН 13 ОТ РККТ  
ПАРАГРАФ 16, ОБИКНОВЕНИ ОПАКОВКИ
„Ефектът от рекламата или промоцията върху 
опаковката може да бъде премахнат чрез 
изискването за обикновена опаковка: “…два…
контрастни цвята…; нищо друго освен името 
на марката, името на продукта и/или името на 
производителя, …без лога или други надписи 
освен предупреждение за здравето, данъчни 
печати и друга информация или маркировки, 
изисквани от националните власти; определен 
стил и големина на шрифта; и стандартизирана 
форма, големина и материал. Не трябва да има 
никаква реклама или промотиране в опаковката 
или върху нея, на отделни цигари или други 
тютюневи изделия.”
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повечето страни от ЕС, тютюневата индустрия използва 
основно опаковката на тютюневите изделия като средство 
за промоция.  Високопоставен служител на “Philip Morris” 
потвърждава, че  „последният начин за комуникация с 
нашите пушачи е самата опаковка. При липса на всякакви 
други маркетингови послания, опаковката… е единственият 
начин да се предаде същността на нашата марка.”4 

Какви са доказателствата, че предупредителните 
изображения имат ефект? 
Вместо да бъдат използвани като маркетингово средство 
от тютюневата индустрия, опаковките на тютюневите 
изделия могат да бъдат средство, чрез което националните 
власти ефективно да информират обществото за рискове 
от употребата на тютюн. Данните показват, че един от 
най-добрите начини хората да осъзнаят опасностите, 
които крие употребата на тютюневи изделия, е като 
се въведат задължителни големи предупредителни 
изображения на предната и задната страна на опаковките. 
Те са в състояние много повече да привлекат вниманието 
и по този начин да доведат до по-голямо осъзнаване, 
отколкото само предупредителните надписи.5 Освен 
това, пушачите биха запомнили по-скоро по-големите 
предупреждения отколкото по-малките и са склонни 
да свързват големината на предупреждението със 
сериозността на риска от употребата на тютюн. Канадско 
проучване установи, че предупредителните изображения 
са особено ефективни сред младите хора: повече от 90% 
от тях потвърждават, че графичните предупреждения са 
им осигурили важна информация за въздействието върху 
здравето на употребата на тютюн, че са точни и правят 
пушенето по-малко атрактивно.6-7 Съществуват и данни, 
които показват, че предупрежденията са по-ефикасни, 
когато са разположени от двете страни на опаковката, 

отколкото само от едната.8 Затова, от изключителна 
важност е предупредителните изображения да са 
поставени на предната и задната страна на опаковката. 

Какви са доказателствата, че обикновените, 
стандартизирани опаковки имат ефект?
Данните показват, че за по-голяма ефективност, 
предупредителните изображения трябва да бъдат 
комбинирани с обикновени, стандартизирани опаковки. 

Това предотвратява отклоняването на вниманието и 
заблуждаването на потребителите чрез противоречиви, 
внимателно подбрани от тютюневата индустрия 
маркови изображения, които карат продукта да 
изглежда безопасен и атрактивен. Както гласи доклада 
на Sambrook, „данните показват, че премахването на 
цветовете, марковите изображения и лога от опаковката 
намалява нейната атрактивност и позволява да се 
предаде по-добре на потребителите предупреждението 
за въздействието върху здравето.”10 Стандартизираните 
опаковки са, също така, признати от международната 
компания за финансови услуги, “Citigroup”, като „най-
голямата регулаторна заплаха за индустрията, тъй като 
опаковката е основният начин за тютюневите компании 
да комуникират с потребителите и да накарат продукта 
им да се открои от останалите.”11 

Подкрепя ли обществото въвеждането на 
предупредителни изображения? Да. 
Според проучване на Евробарометър, публикувано  
през май 2010 г., 75% от европейците подкрепят 
задължителните предупредителни изображения,
а 54% са за обикновените опаковки.13

Кой е против тези мерки? 
Основният опонент на тези мерки е тютюневата 
индустрия. Усилията, които тютюневата индустрия 
влага в противопоставянето на тези мерки, са огромни, 
включително финансиране и използване на асоциации 
на търговци на дребно за агитация срещу тези мерки. 
Тютюневата индустрия също така неуморно лобира сред 
законодателите на национално и европейско равнище 
чрез разпространяване на необосновани правни и 
икономически аргументи сред тях. 

Какви са основните аргументи и тактики на 
индустрията? 
Един от основните аргументи на тютюневата индустрия е, 
че обикновените, стандартизирани опаковки ще увеличат 
нелегалната продажба и ще доведат до загуба на работни 
места и до финансови загуби в търговския сектор. 
Използва се и заплахата от потенциални съдебни спорове 
ако те бъдат въведени. Нито един от тези аргументи не се 
основава на доказателства.

Една от тактиките е да се забави изменението на Директивата 
за тютюневите изделия, така че мерките да не минат през 
процедурата за съвместно вземане на решения преди 
изборите за нов Европейски парламент в средата на 2014 г. 

Ще увеличат ли обикновените, стандартизирани 
опаковки нелегалната търговия? Не. 
Тютюневата индустрия  твърди, че стандартизираната 
опаковка ще увеличи  фалшификациите на цигари.14 
Стандартизираната опаковка, обаче, винаги ще бъде 
комбинирана с предупредителни изображения. 
Няма доказателства, че големите предупредителни 
изображения и стандартизираните опаковки ще 
направят фалшифицирането по-лесно. Имайки предвид 
много ниската производствена цена на кутия от някои 
видове нелегални цигари (в някои случаи продавани на 
трафиканти за 14 евро цента на пакет15), трудно е да се 
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купуват от магазина за тютюневи изделия.... Как може 
да се обясни разликата? Много лесно. Пушачите вадят 
и прибират цигарите в джобовете си от  20 до 25 пъти 
на ден. Опаковката е начин на изразяване на позиция. 
Потребителят показва как иска да го възприемат другите.”
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British American Tobacco (Invest-
ments) Lt) срещу Министъра на 
здравеопазването, 10 декември 
2002 г.

24  Член 4, Декларация от Пунта 
дел Есте, върху прилагането на 
Рамковата конвенция за контрол 
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ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ЕВРОПЕЙСКИ ГРАФИЧНИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ9

„…Младежи, които не пушат, оценяват 
предложените от ЕС графични етикети като 
по-ефективен начин да ги предпазят от 
тютюнопушене в сравнение със съществуващите 
текстови предупредителни надписи… по-младите 
[пушещи] юноши също… смятат графичните 
предупреждения за по-ефективни…”
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твърди, че обикновената опаковка ще намали цената на 
тези продукти16. Освен това проучванията показват, че 
опаковката не оказва влияние върху решението да се 
закупи нелегално тютюнево изделие. То се ръководи от 
наличността и цената на такива продукти17.

Ще доведе ли въвеждането на тези мерки до загуби в 
сектора на продажбите на дребно? Не.
Такова твърдение е трудно доказуемо, тъй като търговията 
на дребно е различна из Европа. Повечето търговци на 
дребно не продават само тютюневи изделия; освен това, 
през последните десетилетия, пушенето в Европа намалява 
и магазините са се приспособили към това. Накрая, 
проучвания показват, че когато хората харчат по-малко за 
пушене, те използват парите си за други продукти.18

Големите предупредителни изображения и 
обикновените, стандартизирани опаковки нарушават 
ли международното право на интелектуална 
собственост? Не. 
Тютюневата индустрия твърди, че въвеждането на 
обикновени, стандартизирани опаковки ще наруши 
правото на интелектуална собственост и ще доведе до 
скъпоструващи съдебни спорове. Тези мерки, обаче, са  в 
съответствие с  международното право на интелектуална 
собственост (Споразумение за свързаните с търговията 
аспекти на правата върху интелектуалната собственост 
на Световната търговска организация ТРИПС) и правото 
на ЕС.19 Основната цел на правото на интелектуална 
собственост е да предотврати използването на търговска 
марка от някой, който не е неин собственик.20 Ако 
обикновените, стандартизирани опаковки бъдат 
въведени, собствениците на търговски марки ще 
продължат да ги притежават и да бъдат предпазвани 
от неправомерно им използване. Мерките, въвеждащи 
обикновени, стандартизирани опаковки, просто регулират 
използването на лога или цветове в името на общия 
интерес и общественото здраве и това е разрешено 
изрично от международното право на интелектуална 
собственост21-22 и правото на ЕС.23 

Това е потвърдено в Декларацията от Пунта дел Есте, 
приета с единодушие през ноември 2000 г. на Четвъртата 
конференция на страните по РККТ (КНС4). Тя предвижда, 
че “страните могат да приемат мерки за опазване на 
общественото здраве, включително чрез регулиране 
на използването на правата върху интелектуалната 
собственост в съответствие с националното 
законодателство върху общественото здраве, ако тези 
мерки отговарят на Споразумението ТРИПС.”24 След 
като обикновените, стандартизирани опаковки ще са 
съобразени със Споразумението ТРИПС и ще се стремят 
да опазват общественото здраве, такива мерки ще са 
законни и могат да бъдат въведени.

Големите предупредителни изображения и 
обикновените, стандартизирани опаковки нарушават 
ли международните търговски споразумения? Не. 
Такива мерки са в съответствие с международните 
търговски норми, приети от   Световната търговска 
организация (СТО). Те влизат в рамките на изключенията, 
свързани с общественото здраве, предвидени в 
Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и 
Споразумението за техническите пречки пред търговията 
(ТПТ) на СТО.25
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Колко би струвало на ЕС и на държавите- членки да 
въведат задължителни предупредителни изображения и 
обикновени, стандартизирани опаковки? Нищо. 
Въвеждането на тези мерки няма да струва нищо на 
ЕС и на държавите- членки. Всички разходи ще бъдат 
покрити от тютюневата индустрия. Тези мерки са много 
рентабилни и няма да бъдат за сметка на данъкоплатците. 
Тютюневите компании твърдят, че цената ще има 
възпрепятстващ ефект, но имайки предвид, че те 
постоянно променят дизайна на опаковките си, този 
аргумент не е обоснован.

Какъв е процесът на изменение на Директивата за 
тютюневите изделия? 
Комисията работи в момента върху законодателно 
предложение за изменение на директивата, което ще бъде 
представено в началото на 2012 г. След това, предложението 
ще бъде подложено на процедурата за съвместно вземане 
на решения (Европейски парламент и Съвет). Изменената 
директива трябва да бъде приета до 2014 г.26

Какво може да направи Европейската комисия, за да 
осигури ефективно прилагане на член 11 и 13 и на 
насоките към тях на европейско равнище? 
Комисията е компетентна да включи задължителни 
предупредителни изображения и обикновени, 
стандартизирани опаковки в предложението за изменение 
на директивата. Тъй като Европейският съюз е сам по 
себе си страна по РККТ, Комисията трябва да  гарантира, 
че предложението й е в съответствие със задълженията 
на ЕС като страна по Конвенцията и насоките към нея, 
както и със съвременната световна политика за контрол 
на тютюна.

Какво може да направи Европейският парламент, за 
да осигури ефективно прилагане на член 11 и 13 и на 
насоките към тях на европейско равнище? 
В качеството си на пряко избрана институция на ЕС, 
Европейският парламент и неговите членове трябва 
да напомнят и да насърчават техните национални 
правителства да прилагат ефективно член 11 и 13 и 
насоките към тях от името на всички граждани на 
ЕС, имайки предвид силната обществена подкрепа на 
мерките за въвеждане на задължителни предупредителни 
изображения и обикновени, стандартизирани опаковки.  
Парламентът ще играе решаваща роля в приемането 
на всяко предложение на Комисията за изменение 
на директивата. Затова, от изключителна важност е 
членовете на Европейския парламент да подкрепят 
активно приемането на такива мерки.

Какво могат да направят държавите- членки, за да 
осигурят ефективно прилагане на член 11 и 13 и на 
насоките към тях на европейско равнище? 
За ефективно прилагане на член 11 и 13 и на насоките 
към тях, държавите- членки трябва да изразят подкрепата 
си за приемането на задължителни предупредителни 
изображения и обикновени, стандартизирани опаковки 
на европейско равнище. Те могат също да окажат 
влияние върху процеса, като въведат предупредителни 
изображения на национално равнище. Това косвено 
подкрепя тяхното приемане на европейско ниво. Накрая, 
Франция,27 Финландия,28 Белгия29 и Обединеното 
кралство30 изразиха интереса си към обикновените, 
стандартизирани опаковки, което изпраща ясен сигнал 
към ЕС, че такива мерки ще срещнат подкрепа ако бъдат 
приети на европейско равнище.

на тютюна на Световната здравна 
организация, 19 ноември 2010 г.

25  Виж Член XX(b) ГАТТ и Тайланд 
– Restrictions on Importation of and 
Internal Taxes on Cigarettes, доклад 
на панела приет на 7 ноември 1990 
г. (BISD 37S/2000) параграф 21-35.

26  Виж Smoke Free Partnership’s 
Briefi ng on the Revision of the TPD 
в http://www.smokefreepartnership.
eu/IMG/pdf/Briefi ng_on_the_Revi-
sion_of_the_2001_Tobacco_Prod-
ucts_Directive.pdf

27  10 Декември 2010 г., Proposition 
de Loi No. 3005 Proposition de loi 
visant à l’instauration d’un paquet 
de cigarettes neutre et standardisé, 
(Законопроект за въвеждане на 
обикновени, стандартизирани 
опаковки на цигари) 

28  Министерство на социалната 
дейност и здравето на Финландия, 
“Minister Risikko conveyed a letter 
regarding plain packaging of tobacco 
products to EU Commissioner for 
Health” 12 октомври 2009 г. 
(информационен бюлетин), http://
www.stm.fi /en/pressreleases/web-
news/view/1524699#en  

29  19 април 2011 г. Proposition de loi 
modifi ant la loi du 24 janvier 1977 
relative à la protection de la santé des 
consommateurs en ce qui concerne 
les denrées alimentaires et les autres 
produits et visant à l’instauration d’un 
paquet de cigarettes neutre (19 април 
2011 г., Законопроект за изменение 
на Закона за закрила на здравето 
на потребителите по отношение 
на храни и други продукти и 
за въвеждане на обикновени 
опаковки на цигари от 24 януари 
1977 г.).

30  9 март 2011 г., Healthy Lives, Healthy 
People: A Tobacco Control Plan for 
England, стр.22, http://www.dh.gov.
uk/prod_consum_dh/groups/dh_
digitalassets/documents/digitalasset/
dh_124960.pdf


