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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.
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Hvad er WHO’s rammekonvention om tobakskontrol? 
WHO’s rammekonvention om tobakskontrol er verdens første 
internationale traktat om folkesundhed. Den har til formål at 
beskytte nuværende og fremtidige generationer mod et dårligt 
helbred, miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser af 
tobaksindtag og eksponering over for tobaksrøg ved anvendelse 
af evidensbaserede politikker og juridisk bindende forpligtelser. 
Traktaten er blevet ratifi ceret af 172 lande eller organisationer, 
som f.eks. Den Europæiske Union (kaldet parter), der således 
er enige om at gennemføre traktaten.1 

Hvad er formålet med artikel 11 og 13 i WHO’s 
rammekonvention om tobakskontrol og de tilhørende 
retningslinjer?
Formålet med artikel 11 i WHO’s rammekonvention om 
tobakskontrol er at sikre, at forbrugerne er tilstrækkeligt 
oplyste om farerne ved tobaksprodukter ved brug af advarsler 
om sundhedsfare, og at de ikke vildledes af tobaksindustriens 
annonce- og pr-tiltag. I henhold til artikel 13 i WHO’s 
rammekonvention om tobakskontrol skal parterne gennemføre 
et omfattende forbud mod annoncering, salgsfremme 
og sponsering af tobaksprodukter senest fem år eft er 
ratifi ceringen.

Hvordan blev retningslinjerne for artikel 11 og 13 udviklet?
På parternes anden konference om WHO’s rammekonvention 
om tobakskontrol og de tilhørende retningslinjer (COP2) i 
juli 2007 godkendte parterne udvikling af retningslinjerne 
for artikel 11 og 13 (advarsler på emballage og annoncering, 
sponsering og salgsfremme af tobak). Formålet med 
retningslinjerne var, set i lyset af den eksisterende forskning 
og international erfaring, at give en praktisk vejledning i 
gennemførelse af politikker for eff ektive advarsler på emballage 
og forbud mod annoncering, salgsfremme og sponsering af 
tobak. Retningslinjerne blev udviklet af parterne selv og blev 
enstemmigt vedtaget på COP3 i november 2008, hvor mere 
end 160 lande eller organisationer var til stede.

Hvad siger retningslinjerne om artikel 11 og 13?
Retningslinjerne for artikel 11 anerkender, at brugen af store 
advarselsbilleder på begge sider af pakken i kombination 
med en enkel, standardiseret emballage og et telefonnummer 
til rygestoporganisationer er den bedste måde at informere 
forbrugerne på. Advarselsbilleder er billeder, der illustrerer de 
sundhedsmæssige risici ved brug af tobak. Enkle tiltag i forhold 
til emballagen består i at fj erne logoet og angive mærkets navn 
med en foruddefi neret skrift type for at undgå opmærksomhed 
omkring logoet og mærkegenkendelse. Standardiserede tiltag 
vedrørende emballagen indeholder bestemmelser om pakkens 
materiale, form og størrelse med henblik på at undgå design af 
sjove og attraktive pakker. 

Retningslinjerne for artikel 13 indeholder en bred defi nition af 
annoncering, salgsfremme og sponsering af tobak, der omfatter 
virksomhedens sociale ansvar og emballage. Det er anført, 
at “tobaksannoncering og -salgsfremme…omfatter også…
salgsfremmende emballage og elementer i produktdesignet.” 
Det anbefales derfor, at man anvender en enkel, standardiseret 
emballage med henblik på at implementere sådan et 
omfattende forbud på en eff ektiv måde.  

Hvad er forholdet mellem revisionen af EU’s 
tobaksvaredirektiv (2001/37/EF)2 og artikel 11 og 13?
Tobaksvaredirektivet blev vedtaget i 2001, før EU ratifi cerede 
WHO’s rammekonvention. Som følge deraf er det nuværende 
tobaksvaredirektiv ikke i overensstemmelse med artikel 11 
og 13 og de tilhørende retningslinjer. Tobaksvaredirektivet 
revideres p.t. Dette er en unik mulighed for EU til at 
implementere artikel 11 og 13 ved indførelse af store, 
obligatoriske advarselsbilleder på begge sider og en enkel, 
standardiseret emballage. Indførelsen af sådanne tiltag på EU-
niveau vil være bindende for de 27 medlemslande og vil bringe 
dem på højde med de 41 lande og jurisdiktioner, der allerede 
har indført kravene om advarselsbilleder.3 Ved indførelse af en 
enkel, standardiseret emballage kan EU genvinde sin position 
som en global leder inden for tobakskontrol.

Hvad sker der i andre dele af verden med advarselsbilleder 
og standardiseret emballage?
Mange lande iværksætter tiltag med ny tobaksemballage og 
mærkningsordninger over hele verden. 

•  Den australske regering har meddelt, at alle tobaksvarer 
skal sælges i en enkel emballage fra den 1. juli 2012, og at 
eksisterende, grafi ske sundhedsadvarsler vil blive ajourført og 
udvidet til at dække 75 % af forsiden og 90 % af bagsiden af 
pakkerne. 

•  Canada, der var det første land, der indførte 
advarselsbillederne, vil i 2012 have advarsler, der dækker 75 
% af forsiden og bagsiden.

•  Uruguay har indført advarselsbilleder, der dækker 80 % af 
for- og bagsiden af pakken. Brasilien, Mexico, Paraguay og 
Venezuela har advarselsbilleder.

•  I Asien var Singapore blandt de første lande i verden, der 
indførte advarselsbilleder på cigaretpakkerne i 2004, eft erfulgt 
af Th ailand (2005), Brunei (2008) og Malaysia (2009). 

Hvorfor er emballagen så vigtig?
Tobaksindustrien har altid brugt emballagen til tobaksprodukter 
som et eff ektivt annoncerings- og markedsføringsværktøj. 
Siden indførelsen af et forbud mod annoncering i de fl este EU-
lande har tobaksindustrien i høj grad anvendt emballagen til 
tobaksprodukter til salgsfremmende foranstaltninger. En leder hos 
Philip Morris har bekræft et, at “vores endelige udtryksmiddel i 
forhold til kommunikation med rygeren er selve pakken. Hvis der 
ikke er andre markedsføringsmetoder, så er vores emballage... den 
eneste formidler af essensen af vores mærke.”4 

Spotlight on Articles 11 and 13 of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

1  Pr. 29. oktober 2010. WHO, opdateret 
status for WHO’s rammekonvention: 
Landenes ratifi cering og tiltrædelse. Se 
http://www.fctc.org/images/stories/rat-
ifi cation_latest_Saint%20Vincent%20
and%20Grenadines.pdf.

2  Direktiv om fremstilling, præsentation 
og salg af tobaksvarer (2001/37/EF).

3  Canadian Cancer Society, Cigarette 
Package Health Warnings: Internation-
al Status Report – (- October 2010). 
Derudover har Ukraine og kanaløerne 
Guernsey og Jersey eft erfølgende 
udarbejdet krav.

4  Hulit M . Konference om marketing 
og kommunikation, 27. maj 1994 – 
Manilla. 27. maj 1994. Philip Morris. 
Bates nr. 2504015017/5042, http://
legacy.library.ucsf.edu/tid/jga42e00.

RETNINGSLINJER FOR ARTIKEL 13 
I WHO’S RAMMEKONVENTION OM 
TOBAKSKONTROL  AFSNIT 16, ENKEL 
EMBALLAGE
“Eff ekten af annoncering eller salgsfremme på 
emballagen kan elimineres ved at stille krav om enkel 
emballage: ...to...kontrastfarver...; intet andet end et 
mærkenavn, et produktnavn og/eller producentens 
navn, ...uden logoer eller andre elementer, bortset 
fra en sundhedsadvarsel, afgift sstempler og øvrige 
lovpligtige oplysninger og mærker, foruddefi neret 
skrift type og -størrelse og standardiseret form, 
størrelse og materialer. Der må ikke være 
annoncering eller salgsfremmende foranstaltninger 
inde i emballagen eller uden på emballagen eller på 
enkelte cigaretter eller øvrige tobaksvarer.”
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Hvad er beviset for, at obligatoriske advarselsbilleder virker?
I stedet for at tobaksindustrien anvender emballagen som et 
markedsføringsredskab, kan myndighederne på en eff ektiv 
måde anvende emballagen til at fortælle den generelle 
befolkning om farerne ved brug af tobak. Undersøgelser viser, 
at en af de bedste metoder til at øge bevidstheden om farerne 
ved tobak er at indføre store, obligatoriske advarselsbilleder 
på for- og bagsiden af pakken. Billederne vil med stor 
sandsynlighed tiltrække sig opmærksomhed og medføre mere 
informationsbearbejdning end blot tekstadvarsler.5 Derudover 
vil rygere med større sandsynlighed kunne huske større 
frem for mindre advarsler, og man har en tendens til at sætte 
lighedstegn mellem advarslens størrelse og risikoen ved brug 
af tobak. Ifølge en canadisk undersøgelse er advarselsbilleder 
særligt eff ektive blandt unge mennesker: Mere end 90 % af de 
unge mennesker var enige i, at grafi ske advarsler har givet dem 
vigtige oplysninger om de sundhedsmæssige virkninger ved 
brug af tobak, er præcise og gør rygning mindre attraktiv.6-7 
Der er også dokumentation for, at billeder på begge sider af 
pakken har større eff ekt end på blot den ene side.8 Det er derfor 
afgørende, at der er store advarselsbilleder på både forsiden og 
bagsiden af pakken. 

Hvad er beviset for, at en enkel, standardiseret
emballage virker?
Analyser viser, at for at opnå en øget eff ekt skal 
advarselsbilleder kombineres med en enkel, standardiseret 
emballage. Dette er for at sikre, at forbrugerne ikke bliver 
distraherede af eller forvirrede over modstridende billeder, 
der omhyggeligt er udtænkt af tobaksindustrien, og som får 
produktet til at fremstå som sikkert og attraktivt. Som det 
er anført i Sambrook-rapporten: ”Analyser viser, at ved at 
fj erne farve, mærke og logoer fra pakkerne mindsker man 
emballagens tiltrækningskraft  og appel og øger muligheden 
for at formidle sundhedsadvarslen til forbrugeren.”10 Den 

multinationale fi nansielle virksomhed Citigroup har også 
anerkendt, at standardiseret emballage er ”den største 
lovgivningsmæssige trussel mod branchen, idet emballagen 
er den vigtigste metode, som tobaksvirksomhederne har til 
rådighed til at kommunikere med forbrugeren og diff erentiere 
deres produkter.”11 

Støtter off entligheden indførslen af advarselsbilleder? Ja.
I henhold til Eurobarometeret, der blev off entliggjort i maj 
2010, er 75 % af europæerne for obligatoriske advarselsbilleder 
og 54 % for en enkel emballage.13

Hvem er imod tiltaget?
Tobaksindustrien er den primære modstander af disse tiltag. 
Tobaksindustrien bruger enorme kræft er på at modsætte 
sig disse tiltag, herunder ved fi nansiering og brug af 
detailsammenslutninger til at agitere imod sådanne tiltag. 
Tobaksindustrien udfører også ubarmhjertigt lobbyarbejde over 
for politikerne på nationalt og europæisk niveau og udbreder 
mangelfulde juridiske og økonomiske argumenter til dem. 

Hvad er branchens hovedargumenter og primære taktik? 
Et af tobaksindustriens hovedargumenter er, at enkle, 
standardiserede pakker vil øge den ulovlige handel og 
medføre tab af job samt økonomiske tab i detailbranchen. 
Der bliver også truet med retssager, hvis der bliver indført en 
enkel, standardiseret emballage. Ingen af disse argumenter er 
dokumenterede. 

En af tobaksindustriens taktikker er at forsøge at forhale 
processen med revision af tobaksvaredirektivet, således at der 
ikke skal træff es endelig beslutning om tiltagene før Europa-
Parlamentsvalget midt i 2014. 

Vil en enkel, standardiseret emballage øge den ulovlige 
handel? Nej.
Tobaksindustrien hævder, at en standardiseret emballage 
vil øge omfanget af forfalskning af cigaretter.14 En 
standardiseret emballage vil altid blive kombineret med 
advarselsbilleder. Der er ingen dokumentation for, at store 
advarselsbilleder og en standardiseret emballage vil gøre det 
nemmere at forfalske cigaretter. Når man tænker på de lave 
produktionsomkostninger pr. pakke, hvad angår visse typer 
af ulovlige cigaretter (som i nogle tilfælde sælges til smuglere 
for 14 cent pr. pakke15), så er det svært at argumentere for, 
at en enkel emballage vil øge prisen på sådanne produkter.16 
Derudover har undersøgelser vist, at pakken ikke har nogen 
betydning for beslutningen om at købe ulovlig tobak, hvilket 
styres af tilgængeligheden og prisen på sådanne produkter.17

Vil indførelsen af sådanne tiltag medføre tab for 
detailbranchen? Nej.
Detailbranchen er forskellig over hele Europa, så denne 
udtalelse er svær at retfærdiggøre. De fl este detailhandlere 
sælger ikke kun tobaksvarer, og derudover er antallet af 
rygere faldet i de fl este europæiske lande i de seneste årtier, og 
butikkerne har tilpasset sig dette. Endelig har undersøgelser 
vist, at når mennesker bruger færre penge på rygning, så 
bruger de deres penge på andre varer.18

Udgør store advarselsbilleder og en enkel, standardiseret 
emballage en krænkelse af international immaterialret? Nej.
Tobaksindustrien har hævdet, at indførelsen af en enkel, 
standardiseret emballage vil udgøre en krænkelse af 
international immaterialret og medføre omkostningstunge 
retssager. Tiltagene er dog i overensstemmelse med den 

Trachtenberg (Forbes Magazine, 1987)12 
“... Da vi solgte Marlboro til halv pris – i anonyme brune æsker 
– var kun 21 % interesserede, selvom vi forsikrede dem om, at 
hver enkelt pakke var…  identisk (bortset fra den forskellige 
emballage) med, hvad de normalt køber i deres lokale kiosk.... 
Hvordan skal man forklare forskellen? Det er let. Rygere tager 
deres cigaretter op af lommen og putter dem ned igen 20-25 
gange om dagen. Pakken er en statement. Forbrugeren giver 
udtryk for, hvorledes han/hun gerne vil opfattes af andre.”

5  V. White, B. Webster, M. 
Wakefi eld, Do graphic health 
warning labels have an impact 
on adolescents’ smoking 
related beliefs and behaviours? 
Addiction Abingdon, 2008; D. 
Hammond, G. Fong, P. Mc-
Donald, K. Brown, R, Cameron, 
Showing leads to doing: graphic 
cigarette warning labels are an 
eff ective public health policy, 
European Journal of Public 
Health (2006).

6  Den internationale forening til 
bekæmpelse af tuberkulose og 
lungesygdom, tobaksemballage 
og mærkning, teknisk vejledn-
ing, s. 8, 2008. 

7  Health Canada. Th e health 
eff ects of tobacco and health 
warning messages on cigarette 
packages - survey of adults and 
adults smokers: Wave 9 surveys. 
Udarbejdet af Environics Re-
search Group, januar 2005.

8  Sambrook Research International, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packages, maj 2009, s. 46.

9  Undersøgelse udført blandt 574 
teenagere fra Grækenland, C. I Var-
davas, G. Connolly, K. Karamanolis, 
A. Kafatos Adolescents perceived 
eff ectiveness of the proposed European 
graphic tobacco warning labels, Euro-
pean Journal Of Public Health (2009) 
Årgang: 19, Udgave: 2, s. 212-217.

10  Sambrook Research International, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packages, maj 2009, s. 
147-48.

11  Citigroup – Tobacco-Australia Plans 
to Introduce Generic Packaging, 
– Pan-Europe Tobacco (Citi), 28. 
april 2010.

12  Trachtenberg. J A. Here’s one tough 
cowboy. Forbes Magazine (9. februar 
1987).

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

14  Det er vigtigt at bemærke, at der 
er forskellige former for ulovlig 
handel, og at forfalskning ikke er den 
primære årsag til ulovlig handel i 
Europa og den øvrige verden. Ulovlig 
handel omfatter organiseret smugling 
i stort omfang, smugling (eller 
piratkopiering) i mindre omfang og 
ulovlig fremstilling (eller handel).

15  Shleynov R, Candea S, Campbell D, 
et al.Made to be Smuggled. Russian 
Contraband Cigarettes ‘Flooding’ EU. 
Washington: Center of Public Integ-
rity, 2008, kan læses på: http://www.
publicintegrity.org/investigations/
tobacco/articles/entry/763/ (seneste 
adgang den 19. januar 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, European Journal of Public 
Health, 26. marts 2011, s.1.

17 Id.
18  D. Buck, M. Raw, C. Godfrey, M. 

Sutton, Tobacco and Jobs: the 
impact of reducing comsumption 
on employment in the UK, Working 
Paper, Center for Health Economics, 
University of York (1995).

19  McGrady B., TRIPS and Trademarks: 
the Case of Tobacco, World Trade 
Review (2004).

20  Katz J, Dearden R., Plain Packaging 
and International Health Treaties, 
i:Luik J, ed. Plain packaging and the 
marketing of Cigarettes. Oxfordshire: 
Admap Publications 1998.

21  Se artikel 8.1 og 20 i WHO’s aft ale 
om handelsrelaterede aspekter af 
intellektuel ejendomsret.

22  McGrady B., TRIPS and Trademarks: 
the Case of Tobacco, World Trade 
Review (2004), s. 69.

23  Sagen C-491-01; R. (on the applica-
tion of British American Tobacco 
(Investments) Lt) mod Secretary of 
State for Health, 10. december 2002.

24  Artikel 4, Punta Del Este-erklærin-
gen, om gennemførelse af WHO’s 
rammekonvention, 19. november 
2010.

25  Se artikel XX(b) GATT og Th ailand 
– Restrictions on Importation of 
and Internal Taxes on Cigarettes, 
rapport fra udvalget, vedtaget den 
7. november 1990 (BISD 37S/2000), 
afsnit 21-35.

26  Se Smoke Free Partnership’s Briefi ng 
on the Revision of the TPD på http://
www.smokefreepartnership.eu/IMG/

TEENAGERE OPFATTEDE EFFEKTEN AF 
DE FORESLÅEDE EUROPÆISKE, GRAFISKE 
TOBAKSADVARSLER9

”…Ikke-rygende teenagere vurderede, at de 
foreslåede europæiske, grafi ske tobaksadvarsler 
var mere eff ektive til at forhindre dem i at ryge til 
sammenligning med de eksisterende EU-advarsler, 
der kun indeholdt tekst… yngre [rygende] teenagere 
var mere begejstrede for grafi ske advarsler og opfatter 
også grafi ske advarsler som et mere eff ektivt redskab 
til at forhindre dem i at ryge…”
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internationale lovgivning vedrørende immaterialret (dvs. 
WTO’s aft ale om handelsrelaterede aspekter af intellektuel 
ejendomsret ”TRIPS”) og EU-lovgivningen.19 Formålet med 
immaterialretslovgivningen er at forhindre uberettiget brug 
af et varemærke.20 Hvis der blev indført tiltag vedrørende en 
enkel, standardiseret emballage, så ville varemærkeindehaverne 
stadig eje deres varemærker og være beskyttet mod uberettiget 
brug. Tiltag vedrørende en enkel, standardiseret emballage 
regulerer blot brugen af logoer eller farver i forhold til 
almenheden og folkesundheden, hvilket konkret er muligt i 
henhold til såvel international immaterialretslovgivning21-22 
som EU-lovgivningen.23 

Dette blev bekræft et i Punta Del Este-erklæringen, der 
blev enstemmigt vedtaget i november 2010 på den fj erde 
konference om WHO’s rammekonvention om tobakskontrol 
og de tilhørende retningslinjer (COP4), hvori det anføres, at 
”parterne kan iværksætte tiltag til at beskytte folkesundheden, 
herunder regulere udøvelsen af immaterielle rettigheder i 
overensstemmelse med nationale politikker for folkesundhed, 
forudsat at sådanne tiltag er i overensstemmelse med TRIPS-
aft alen.”24 Idet tiltag vedrørende en enkel, standardiseret 
emballage ville være i overensstemmelse med TRIPS-aft alen 
og har til formål at beskytte folkesundheden, er sådanne tiltag 
juridisk mulige og kan vedtages. 

Udgør store advarselsbilleder og en enkel,
standardiseret emballage en overtrædelse
af internationale handelsaft aler? Nej.
Sådanne tiltag er i overensstemmelse med internationale han-
delsvilkår, således som anført af Verdenshandelsorganisationen 
(WTO). De opfylder især undtagelseskravene vedrørende 
folkesundhed, der er anført i såvel WTO’s almindelige overen-
skomst om told og udenrigshandel (GATT) som WTO’s aft ale 
om tekniske handelshindringer.25

Hvor meget koster det EU og medlemslandene 
at gennemføre tiltag vedrørende obligatoriske 
advarselsbilleder og en enkel, standardiseret emballage?
Ingenting. EU og medlemslandene pådrager sig ingen 
omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af disse 
tiltag. Alle omkostninger afh oldes af tobaksindustrien. 
Tiltagene er således meget økonomisk fordelagtige, og der 
vil ikke blive væltet omkostninger over på skatteyderne. 
Tobaksvirksomhederne hævder, at omkostningerne kan 
være tårnhøje, men de ændrer hele tiden designet på deres 
emballage, så det argument holder ikke.

Hvad er processen for revision af tobaksvaredirektivet?
Kommissionen arbejder p.t. på et lovforslag vedrørende 
revision af tobaksvaredirektivet, der vil blive off entliggjort i 
begyndelsen af 2012. Forslaget vil dereft er blive underlagt en 
procedure med fælles beslutningstagning (Europa-Parlamentet 
og Rådet). Det forventes, at det reviderede tobaksvaredirektiv 
gennemføres i 2014.26 

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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Hvad kan Europa-Kommissionen gøre for at sikre en 
eff ektiv gennemførelse af artikel 11 og 13 og de tilhørende 
retningslinjer på EU-niveau?
Kommissionen er bemyndiget til at inkorporere obligatoriske 
advarselsbilleder og en enkel, standardiseret emballage i sit 
forslag til et revideret tobaksvaredirektiv. Den Europæiske 
Union er i sig selv en part i WHO’s rammekonvention. Således 
bør Kommissionen som en af traktatens parter sikre sig, at 
det forslag, der vedtages, er i overensstemmelse med EU’s 
forpligtelser og retningslinjer samt den nyeste, globale politik 
for tobakskontrol.

Hvad kan Europa-Parlamentet gøre for at sikre en eff ektiv 
gennemførelse af artikel 11 og 13 og de tilhørende 
retningslinjer på EU-niveau?
Som den direkte valgte enhed i EU bør Europa-Parlamentet 
og dets medlemmer opfordre deres nationale regeringer til at 
gennemføre artikel 11 og 13 og de tilhørende retningslinjer 
på en eff ektiv måde på vegne af alle EU-borgere og notere sig 
off entlighedens gennemslagskraft  i forhold til obligatoriske 
advarselsbilleder og en enkel og standardiseret emballage. 
Parlamentet vil spille en afgørende rolle i vedtagelsen af 
ethvert forslag fra Kommissionen vedrørende revision 
af tobaksvaredirektivet. Det er derfor afgørende, at 
parlamentsmedlemmerne aktivt støtter gennemførelsen af 
sådanne tiltag.

Hvad kan medlemsstaterne gøre for at sikre en eff ektiv 
gennemførelse af artikel 11 og 13 og de tilhørende 
retningslinjer på EU-niveau?
For at sikre gennemførelsen af artikel 11 og 13 og de 
tilhørende retningslinjer på EU-niveau skal medlemsstaterne 
give udtryk for deres støtte til indførelsen af obligatoriske 
advarselsbilleder og enkel, standardiseret emballage på EU-
niveau. Medlemsstaterne kan også påvirke processen ved at 
indføre nationale tiltag vedrørende advarselsbilleder. Dette 
støtter indirekte indførelsen af tiltagene på EU-niveau. Endeligt 
har Frankrig27, Finland28, Belgien29 og Storbritannien30 udtrykt 
interesse for en enkel, standardiseret emballage, hvilket er en 
klar besked til EU om, at sådanne tiltag vil få støtte, hvis de 
bliver indført på EU-niveau. 
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