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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.

Zaostřeno na 
značení a balení 
tabákových výrobků
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Aplikace článků 11 a 13 Rámcové
úmluvy o kontrole tabáku (FCTC)

a jejich prováděcích směrnic
v kontextu revize směrnice

o tabákových výrobcích z roku 2001 
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Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.



Co je Rámcová úmluva o kontrole tabáku (Framework 
Convention on Tobacco Control – FCTC) Světové 
zdravotnické organizace (World Health Organisation – 
WHO)?
FCTC je první mezinárodní světová úmluva o veřejném 
zdraví. Jejím cílem je ochránit nynější i budoucí generace 
před ničivými zdravotními, environmentálními a socio-
ekonomickými důsledky konzumace tabáku a vystavování se 
tabákovému kouři, a to podle postupů založených na důkazech 
a prostřednictvím právně závazných povinností. Úmluvu 
ratifi kovalo již 174 zemí či organizací, včetně EU (dále jen 
smluvní strany), které se tak zavázaly Úmluvu implementovat.1

Co je cílem článků 11 a 13 FCTC a jejich prováděcích 
směrnic?
Cílem článku 11 FCTC je zajistit, aby spotřebitelé byli 
adekvátně informováni o nebezpečí konzumace tabákových 
výrobků prostřednictvím varování o zdravotních dopadech 
a aby nebyli uváděni v omyl reklamními a propagačními 
taktikami tabákového průmyslu. Článek 13 FCTC vyžaduje, 
aby smluvní strany Úmluvy zavedly do pěti let od ratifi kace 
úplný zákaz reklamy na tabákové výrobky včetně jejich 
propagace a sponzoringu (TAPS).

Jak byly vypracovány prováděcí směrnice k článkům 11 a 13?
Na druhé konferenci smluvních stran Úmluvy FCTC (COP2) 
v červenci 2007 vydaly smluvní strany souhlas se zahájením 
prací na směrnicích k článkům 11 a 13 (varování na obalech 
a reklama, sponzoring a propagace tabáku). Cílem těchto 
směrnic bylo poskytnout ve světle současného výzkumu a 
mezinárodních zkušeností praktické pokyny ke způsobu 
implementace účinných metod umísťování varování na obaly 
tabákových výrobků a prosazování zákazu reklamy, propagace 
a sponzoringu jejich výrobků. Tyto směrnice vypracovaly 
samy smluvní strany Úmluvy a přijaly je jednomyslně na 
schůzce COP3 v listopadu 2008, jíž se zúčastnilo více než 160 
smluvních stran.

Co je obsahem směrnic k článkům 11 a 13?
Směrnice k článku 11 uvádí, že nejlepším způsobem 
informování spotřebitelů je zavedení velkých obrázkových 
varování na obou stranách balení v kombinaci s jednoduchým 
standardizovaným obalem a telefonními čísly Linky pro 
odvykání kouření. Obrázkovým varováním se rozumí 
obrázky ilustrující zdravotní rizika spojená s konzumací 
tabáku. Opatření zaměřená na zavedení jednoduchých obalů 
spočívají v odstranění loga a uvedení značky daného výrobku 
v předepsaném typu písma, aby se odstranila atraktivita loga 
a vizuální působení značky. Opatření zaměřená na zavedení 
standardizovaných obalů upravují materiál, tvar a rozměry 
obalu, aby se nemohla objevovat zábavná a atraktivní balení 
tabákových produktů. 

Směrnice k článku 13 obsahují širokou defi nici reklamy na 
tabákové výrobky, jejich propagace a sponzoringu tabákových 
výrobků, jejíž součástí je i společenská odpovědnost fi rem a 
balení výrobků. Uvádí se zde, že „součástí reklamy a propagace 
tabákových výrobků… jsou rovněž… propagační obaly a 
designové prvky jednotlivých výrobků“. Proto doporučuje 
zavedení jednoduchých a standardizovaných obalů za účelem 
účinné implementace celkového zákazu reklamy, propagace a 
sponzoringu.  

Jaký je vztah mezi revizí směrnice o tabákových výrobcích 
(2001/37/ES)2 a články 11 a 13?
Směrnice o tabákových výrobcích (dále jen „Směrnice“) byla 
přijata v roce 2001, tj. ještě před tím, než EU ratifi kovala FCTC. 
V důsledku toho není stávající znění Směrnice v souladu s 
články 11 a 13 a s jejich prováděcími směrnicemi. Proto v 
současné době probíhá revize Směrnice. Pro EU je to jedinečná 
příležitost implementovat články 11 a 13 prostřednictvím 
zavedení povinných obrázkových varování na obou stranách 
balení a zavedení jednoduchých a standardizovaných obalů. 
Zavedení takových opatření na úrovni EU by bylo závazné 
pro 27 členských států EU, které by se tak dostaly do stejné 
fáze jako 41 dalších států a území, které již vypracovaly 
konečnou verzi požadavků na obrazová varování.3 Při zavádění 
jednoduchých a standardizovaných obalů by se pak EU mohla 
znovu stát světovým průkopníkem v oblasti kontroly tabáku.

Jaká je situace u obrázkových varování a standardizovaných 
obalů v dalších částech světa?
Mnoho zemí na celém světě přichází s novými plány na změny 
balení a značení tabákových výrobků. 

•  Australská vláda oznámila, že od 1. července 2012 
musejí být veškeré tabákové výrobky prodávány v 
jednoduchých obalech a že stávající grafi cká varování 
před zdravotními dopady budou aktualizována a 
rozšířena tak, aby pokrývala 75 % přední strany a 90 % 
zadní strany každého balení.

•  Kanada, která byla první zemí, v níž bylo povinné 
obrazové varování na obalech, bude mít v roce 2012 
povinné varování pokrývající 75 % přední i zadní strany 
každého balení.

•  Uruguay zavedla obrázková varování pokrývající 80 % 
přední i zadní strany každého balení. Brazílie, Mexiko, 
Paraguay a Venezuela rovněž mají povinné obrázkové 
varování.

•  V Asii byl Singapur jednou z prvních zemí na celém 
světě, když zavedl povinné obrázkové varování na 
obalech cigaret už v roce 2004. Po něm pak následovaly 
Th ajsko (2005), Brunej (2008) a Malajsie (2009). 

Proč je obal tak důležitý?
Tabákový průmysl vždy používal obaly tabákových výrobků 
jako silný reklamní a marketingový nástroj. Od zavedení 
zákazu reklamy ve většině států EU staví tabákový průmysl 
propagaci svých výrobků do značné míry právě na obalech. 
Jeden z vedoucích pracovníků společnosti Philip Morris 
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1  K 29. říjnu 2010. WHO, Aktualizace 
stavu FCTC: Ratifi kace a přistoupení 
podle zemí. Viz http://www.fctc.
org/images/stories/ratifi cation_lat-
est_Saint%20Vincent%20and%20
Grenadines.pdf

2  Směrnice o výrobě, prezentaci a 
prodeji tabákových výrobků (2001/37/
ES)

3  Kanadská společnost pro výzkum 
rakoviny, Cigarette Package Health 
Warnings: International Status Report 
(Varování před zdravotními dopady na 
obalech cigaret: Zpráva o mezinárodní 
situaci) (říjen 2010). Kromě států uve-
dených v této zprávě do současné doby 
dokončily práce na splnění požadavků 
také Ukrajina a ostrovy Guernsey a 
Jersey.  And about the USA???

SMĚRNICE K ČLÁNKU 13 FCTC – ODST. 16, 
JEDNODUCHÉ OBALY
„Působení reklamy či propagace na obalech lze 
vyloučit použitím předepsaných jednoduchých obalů: 
…dvě…kontrastní barvy…; nic jiného než název 
značky, název produktu a/nebo název výrobce,… bez 
jakéhokoli loga nebo jiných prvků kromě varování 
před zdravotními dopady, kolku a dalších vládou 
předepsaných informací nebo označení; předepsaný 
typ písma a jeho velikost a standardizovaný tvar, 
rozměry a použité materiály. Uvnitř balení jako 
příloha k balení ani na jednotlivých cigaretách nebo 
jiných tabákových výrobcích by rovněž neměla být 
žádná reklama či propagace.“
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přiznal, že „naším posledním nástrojem komunikace s kuřáky 
je právě obal. Při neexistenci jakýchkoli jiných marketingových 
sdělení je obal... jediným komunikačním prostředkem podstaty 
naší značky.”4

Jaké jsou důkazy, že povinná obrázková varování skutečně 
fungují? Namísto toho, aby obaly tabákových výrobků 
používal tabákový průmysl jako nástroj marketingu, mohou je 
používat vlády k účinnému a efektivnímu informování široké 
veřejnosti o nebezpečích spojených s konzumací tabáku. Z 
důkazů vyplývá, že jedním z nejlepších způsobů zvyšování 
informovanosti o nebezpečích spojených s tabákem je 
používání velkých povinných obrázkových varování na přední 
i zadní straně obalu. Tato varování mnohem pravděpodobněji 
upoutají pozornost, a tudíž lépe sdělí požadované informace 
než pouhá textová varování.5 Kromě toho si kuřáci 
pravděpodobněji zapamatují větší varování než menší a mají 
tendenci vidět rovnítko mezi velikostí varování a závažností 
rizik spojených s konzumací tabáku. Výzkum provedený v 
Kanadě zjistil, že obrázková varování jsou účinná především 
mezi mladými lidmi: více než 90 % mladých lidí souhlasí s 
tvrzením, že jim grafi cká varování poskytla důležité informace 
o zdravotních účincích konzumace tabáku, že jsou pravdivá a 
snižují atraktivitu kouření.6-7 Existují rovněž důkazy, že obrázky 
na obou stranách obalu mají větší dopad než obrázky pouze 
na jedné straně.8 Proto je tak důležité, aby se velká obrázková 
varování objevovala na přední i na zadní straně obalu. 

Dospívající mládež vnímá účinnost navrhovaných evropských 
grafi ckých varování na obalech 
„…Dospívající nekuřáci hodnotili grafi cká označení 
navrhovaná pro EU jako účinnější nástroj odrazující je od 
kouření než stávající varování používaná v EU, jež obsahují 
pouze text… mladší dospívající [kuřáci] vnímali obrazová 
varování jako účinnější nástroj odrazující je od kouření …“

Jaké jsou důkazy, že jednoduché, standardizované obaly 
skutečně fungují?
Z důkazů vyplývá, že pro dosažení vyšší účinnosti musí 
být obrázková varování kombinována s jednoduchými, 
standardizovanými obaly. Důvodem je snaha zajistit, aby 
pozornost spotřebitelů nebyla odváděna jinam nebo aby 
nebyli mateni opačnou výpovědí grafi ckého designu značky, 
kterou tabákový průmysl pečlivě vytvořil tak, aby výrobek 

vypadal bezpečně a atraktivně. Jak uvádí zpráva k průzkumu 
společnosti Sambrook: „…z důkazů plyne, že odstranění 
barev, vizuálních prvků značky a loga z obalu vede ke 
snížení atraktivnosti a lákavosti obalu, což usnadňuje sdělení 
varování před zdravotními dopady.“10 Nadnárodní společnost 
Citigroup působící v oblasti fi nančních služeb rovněž označila 
standardizované obaly za „největší hrozbu pro průmysl ze 
strany regulátorů, neboť obaly představují nejdůležitější 
způsob, jak mohou tabákové společnosti komunikovat se svými 
spotřebiteli a odlišit své výrobky od ostatních“.11

Podporuje veřejnost zavedení obrázkových varování?
Ano. Podle Eurobarometru zveřejněného v květnu 2010 
podporuje 75 % evropské veřejnosti povinná obrázková 
varování a 54 % podporuje jednoduché obaly.13

Kdo se staví proti těmto opatřením?
Hlavním oponentem těchto opatření je tabákový průmysl, 
který proti nim podniká významné kroky, včetně fi nancování a 
využívání sdružení maloobchodních prodejců k organizování 
kampaně proti jejich zavedení. Tabákový průmysl rovněž 
neúnavně lobuje u politiků na národní i evropské úrovni a šíří 
mezi nimi zmanipulované právní a ekonomické argumenty. 

Jaké jsou hlavní argumenty a taktika tabákového průmyslu?
Jedním z hlavních argumentů tabákového průmyslu je tvrzení, 
že jednoduché standardizované krabičky povedou k nárůstu 
nelegálního obchodu a následným ztrátám pracovních míst 
i výnosů v sektoru maloobchodního prodeje. Hrozí také 
podáním soudních žalob v případě zavedení jednoduchých 
standardizovaných obalů. Žádný z jejich argumentů však není 
podložen důkazy. 

Jednou z jeho postupů je zdržování procesu revize směrnice o 
tabákových výrobcích tak, aby navržená opatření nestihla být 
projednána před novými volbami do Evropského parlamentu, 
které se uskuteční v polovině roku 2014. 

Vedly by jednoduché, standardizované obaly k nárůstu 
nelegálního obchodu? Ne.
Tabákový průmysl argumentuje, že standardizované obaly 
by vedly k nárůstu padělání cigaret.14 Standardizované 
obaly však vždy budou doplněny obrázkovým varováním. 
Neexistují žádné důkazy, že by velká obrázková varování a 
standardizované obaly usnadňovaly padělání. Vzhledem 
k velice nízkým nákladům na výrobu některých druhů 
nelegálních cigaret (které se někdy pašerákům prodávají 
za 14 eurocentů za krabičku15) lze jen těžko tvrdit, že 
jednoduché obaly by snížily cenu těchto produktů16. Kromě 
toho z provedených studií vyplývá, že obal nijak neovlivňuje 
rozhodnutí nakupovat nelegální tabákové výrobky, které je 
motivováno především dostupností a cenou těchto výrobků.17

Způsobilo by zavedení takových opatření ztráty 
maloobchodnímu sektoru? Ne.
Maloobchodní sektor má v různých částech Evropy různou 
podobu, takže je obtížné takovýto argument něčím podložit. 
Většina maloobchodních prodejců neprodává výhradně 
tabákové výrobky. Počet kuřáků v jednotlivých evropských 

Trachtenberg (Časopis Forbes, 1987)12 
„... když jsme jim nabídli cigarety Marlboro za poloviční cenu 
– v neoznačených hnědých krabičkách – mělo o ně zájem 
pouze 21 % z nich, i když jsme je ujistili, že každé balení je 
zcela... totožné (kromě odlišného obalu) s tím, které si běžně 
kupují ve své trafi ce.... Jak vysvětlit ten rozdíl? Jednoduše. 
Kuřák vytahuje svou krabičku cigaret z kapsy a strká ji zpátky 
20krát až 25krát za den. Ten obal za něj mluví. Spotřebitel jím 
vyjadřuje to, jak si přeje být vnímán okolím.“

4  Hulit M. Marketing issues cor-
porate aff airs conference (Kon-
ference zaměřená na fi remní 
otázky marketingu), 27. května 
1994, Manila. Philip Morris. 
Bates č. 2504015017/5042, 
http://legacy.library.ucsf.edu/
tid/jga42e00.

5  V. White, B. Webster, M. 
Wakefi eld, Do graphic health 
warning labels have an impact 
on adolescents’ smoking related 
beliefs and behaviours? (Mají 
grafi cká varování před zdravot-
ními dopady vliv na názory a 
chování dospívajících souvise-
jící s kouřením?) Addiction 
Abingdon, 2008; D. Hammond, 
G. Fong, P. McDonald, K. 
Brown, R, Cameron, Showing 
leads to doing: graphic cigarette 
warning labels are an eff ective 
public health policy (Náměty 
pro praxi: Grafi cká označení na 
obalech cigaret jsou účinným 
nástrojem politiky veřejného 
zdraví), European Journal Of 
Public Health (2006).   

6  Mezinárodní institut boje proti 
tuberkulóze a plicním onemocněním, 
Tobacco Packaging and Labelling, 
Technical Guide (Balení a značení 
tabáku – technické pokyny), str. 8, 
2008. 

7  Health Canada.  Th e health eff ects of 
tobacco and health warning messages 
on cigarette packages - survey of adults 
and adult smokers (Zdravotní účinky 
tabáku a varování před zdravotními 
dopady na obalech cigaret – průzkum 
mezi dospělými a dospělými kuřáky), 
9. série. Vypracovala výzkumná 
skupina Environics, leden 2005.

8  Sambrook Research International, 
A review of the science base to 
support the development of health 
warnings for tobacco packages (Kon-
trola vědecké základny na podporu 
zavádění varování před zdravotními 
dopady na obalech tabákových 
výrobků), květen 2009, str. 46

9  Studie provedená na vzorku 574 
dospívajících z Řecka,C. I Vardavas, G. 
Connolly, K. Karamanolis, A. Kafatos, 
Adolescents perceived eff ectiveness 
of the proposed European graphic 
tobacco warning labels (Dospívající 
mládež vnímá efektivitu navrhovaných 
evropských grafi ckých varování na 
obalech),  European Journal Of Public 
Health (2009), svazek: 19, číslo: 2, str. 
212-217

10  Sambrook Research International, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packages (Přehled 
vědeckých poznatků podporujících 
zavádění varování před zdravotními 
dopady na obalech tabákových 
výrobků), květen 2009, str. 147-148

11  Citigroup – Tobacco-Australia Plans 
to Introduce Generic Packaging 
(Plány společnosti Tobacco-Australia 
na zavedení generických obalů), 
Pan-Europe Tobacco (Citi), 28. 
dubna 2010

12  Trachtenberg. J A, Here’s one tough 
cowboy (Tady máme jednoho 
drsného kovboje). Časopis Forbes (9. 
února 1987)

13  http://ec.europa.eu/health/tobacco/
docs/ebs332_en.pdf, str. 96.

14  Je důležité uvědomit si, že existují 
různé formy nelegálního obchodu 
a že padělání cigaret není hlavní 
formou nelegálního obchodu v 
Evropě ani na světě. Nelegální 
obchod zahrnuje také organizované 
pašování ve velkém rozsahu, pašování 
v menším rozsahu a nelegální výrobu 
(nebo padělání).

15  Shleynov R, Candea S, Campbell D 
a kol. Made to be Smuggled. Russian 
Contraband Cigarettes ‘Flooding’ 
EU (Vyrobeno k pašování. Ruské 
nelegální cigarety zaplavují EU). 
Washington: Center of Public 
Integrity, 2008, K dispozici na webu: 
http://www.publicintegrity.org/
investigations/tobacco/articles/en-
try/763/ (datum posledního přístupu: 
19. ledna 2011).

16  C.Moodie, G. Hastings, L. Joossens, 
Young adult smokers’ perceptions of 
illicit tobacco and the possible impact 
of plain packaging on purchase be-
haviour (Pohled mladých kuřáků na 
nelegální tabák a možné dopady jed-
noduchých obalů na jejich nákupní 
chování), European Journal of Public 
Health, 26. března 2011, str. 1.

17 Id.

DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ VNÍMÁ ÚČINNOST 
NAVRHOVANÝCH EVROPSKÝCH 
GRAFICKÝCH VAROVÁNÍ NA OBALECH9

„…Dospívající nekuřáci hodnotili grafi cká označení 
navrhovaná pro EU jako účinnější nástroj odrazující 
je od kouření než stávající varování používaná v EU, 
jež obsahují pouze text… mladší dospívající [kuřáci] 
vnímali obrazová varování jako účinnější nástroj 
odrazující je od kouření …“
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zemích v posledních desetiletích navíc klesá a obchodníci se 
tomu přizpůsobují. Z provedených studií také vyplývá, že když 
budou lidé utrácet méně za kouření, budou utrácet své peníze 
za další produkty nabízené maloobchodníky.18

Jsou velká obrázková varování a jednoduché 
standardizované obaly porušením mezinárodního práva 
duševního vlastnictví? Ne.
Tabákový průmysl tvrdí, že zavedení jednoduchých 
standardizovaných obalů by bylo porušením práva duševního 
vlastnictví a způsobilo by nákladné soudní spory. Tato 
opatření jsou ale v naprostém souladu s mezinárodním 
právem duševního vlastnictví (např. Úmluva Světové obchodní 
organizace o aspektech duševního vlastnictví souvisejících 
s obchodem, tzv. „TRIPS”) i s právem EU.19 Hlavním 
smyslem práva duševního vlastnictví je bránit v použití 
ochranných známek osobám, jež tyto známky nevlastní.20

Pokud by byly zavedeny jednoduché standardizované obaly, 
majitelé ochranných známek by nadále zůstali vlastníky 
svých ochranných známek a byli by i nadále chráněni před 
jejich neoprávněným použitím. Zavedení jednoduchých 
standardizovaných obalů by pouze regulovalo používání log a 
barev pro účely upoutání zájmu veřejnosti a pro účely ochrany 
veřejného zdraví, což je výslovně povoleno jak mezinárodním 
právem duševního vlastnictví 21-22, tak i právem EU.23

To bylo znovu potvrzeno i deklarací z Punta Del Este 
jednomyslně přijatou v listopadu 2010 na 4. konferenci 
smluvních stran Úmluvy FCTC (COP4), v níž se uvádí, že 
„smluvní strany mohou zavádět opatření zaměřená na ochranu 
veřejného zdraví, včetně regulace výkonu práv k duševnímu 
vlastnictví v souladu s národní politikou ochrany veřejného 
zdraví za předpokladu, že taková opatření budou v souladu 
s Úmluvou TRIPS”.24 Vzhledem k tomu, že jednoduché 
standardizované obaly by byly v souladu s Úmluvou TRIPS 
a jsou zaměřeny na ochranu veřejného zdraví, představují 
zákonné opatření, které je možno zavést. 

Jsou velká obrázková varování a jednoduché 
standardizované obaly porušením mezinárodních 
obchodních smluv? Ne.
Tato opatření jsou v souladu s normami Světové obchodní 
organizace (WTO) týkajícími se mezinárodního obchodu. 
Splňují totiž požadavky předepsané pro výjimky v oblasti 
ochrany veřejného zdraví jak podle Všeobecné dohody WTO 
o clech a obchodu (GATT), tak i podle Úmluvy WTO o 
technických překážkách obchodu (TBT).25

Jak vysoké by byly náklady pro EU a její členské státy v 
souvislosti se zavedením povinných obrázkových varování 
a jednoduchých standardizovaných obalů? Žádné. EU ani 
jejím členským státům by nevznikly žádné náklady na zavedení 
těchto opatření. Veškeré náklady by nesl tabákový průmysl. 
Proto se jedná o nákladově velice efektivní opatření, jež by 
daňový poplatník nijak nepocítil. Tabákové společnosti tvrdí, 
že tyto náklady by pro ně byly likvidační, ale vzhledem k tomu, 
že neustále mění vzhled svých obalů, nepůsobí tento argument 
přesvědčivě.

The Smoke Free Partnership (SFP) is a strategic, independent and flexible parternship between the European 
Respiratory Society, Cancer Research UK and the European Heart Network. It aims to promote tobacco control 
advocay and policy research at EU and national levels in collaboration with other EU health organisations and EU 
tobacco control networks.

This document has been produced with the help of a grant from the World Lung Foundation. The contents of this 
document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the 
positions of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) nor those of the Donors.
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Jak probíhá revize Směrnice?
Komise v současné době pracuje na legislativním návrhu 
revize Směrnice, který bude představen na začátku roku 2012. 
Tento návrh pak projde procesem společného rozhodování v 
Evropském parlamentu a Radě. Výsledná revize by měla být 
přijata do roku 2014.26

Co může udělat Evropská komise pro zajištění efektivní 
implementace článků 11 a 13 a jejich prováděcích směrnic na 
úrovni EU? Komise má pravomoc zahrnout povinná obrazová 
varování a jednoduché standardizované obaly do svého návrhu 
revize Směrnice. Evropská unie je smluvní stranou FCTC 
jako samostatný subjekt. Proto by Komise měla usilovat o 
to, aby návrh, který předloží, byl v souladu se závazky EU 
vyplývajícími z její pozice smluvní strany FCTC a dále v 
souladu s jejími prováděcími směrnicemi a dalšími celosvětově 
uznávanými požadavky v oblasti kontroly tabáku.

Co může udělat Evropský parlament pro zajištění účinné 
implementace článků 11 a 13 a jejich prováděcích směrnic 
na úrovni EU?
Jako přímo volená instituce EU by Evropský parlament i jeho 
jednotliví poslanci měli svým národním vládám připomínat 
nutnost implementace článků 11 a 13 a jejich prováděcích 
směrnic a vybízet je k jejich implementaci jménem všech 
občanů EU s ohledem na silnou veřejnou podporu povinných 
obrázkových varování a jednoduchých standardizovaných 
obalů. Parlament bude hrát rozhodující roli v procesu přijímání 
jakéhokoli návrhu Komise na revizi Směrnice. Proto je 
mimořádně důležité, aby jeho poslanci aktivně podporovali 
zavedení těchto opatření.

Co mohou udělat členské státy pro zajištění účinné 
implementace článků 11 a 13 a jejich prováděcích směrnic 
na úrovni EU?
K zajištění implementace článků 11 a 13 a jejich prováděcích 
směrnic na úrovni EU musejí jednotlivé členské státy nahlas 
vyjádřit svou podporu zavedení povinných obrázkových 
varování a jednoduchých standardizovaných obalů na úrovni 
EU. Členské státy mohou rovněž ovlivnit proces zavádění 
obrázkových varování na úrovni jednotlivých států. Tím 
nepřímo podpoří zavedení těchto opatření na úrovni EU. 
Francie,27 Finsko,28 Belgie29 a Spojené království30 již vyjádřily 
zájem o zavedení jednoduchých standardizovaných obalů, což 
vysílá jasný vzkaz směrem k EU, že tato opatření budou mít mezi 
členskými státy podporu, pokud budou přijata na úrovni EU.
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