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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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Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.
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Jaką funkcję pełni Ramowa konwencja Światowej Organizacji 
Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC)?
Konwencja FCTC jest pierwszym międzynarodowym 
traktatem na temat zdrowia publicznego. Jej celem jest 
ochrona dzisiejszych i przyszłych pokoleń przed szkodliwymi 
konsekwencjami zdrowotnymi, środowiskowymi oraz 
społeczno-gospodarczymi konsumpcji tytoniu oraz narażenia 
na działanie dymu tytoniowego poprzez przyjęcie zasad 
postępowania opartych na dowodach oraz prawnie wiążących 
zobowiązań. Traktat ratyfi kowały dotychczas 172 państwa i 
organizacje, między innymi Unia Europejska (Strony), godząc 
się tym samym na jego implementację.1

Jakie cele przyświecają art. 11 i 13 FCTC oraz zawartym w 
nich wytycznym?
Artykuł 11 FCTC ma na celu zapewnienie, aby konsumenci 
byli należycie informowani o niebezpieczeństwach wiążących 
się z produktami tytoniowymi poprzez zastosowanie ostrzeżeń 
zdrowotnych oraz aby nie byli wprowadzani w błąd poprzez 
kampanie reklamowe i strategie promocyjne organizowane 
przez branżę tytoniową. Artykuł 13 FCTC nakłada na Strony 
obowiązek wprowadzenia powszechnego zakazu reklamowania i 
promowania produktów tytoniowych oraz sponsorowania przez 
przemysł tytoniowy w terminie pięciu lat od daty ratyfi kacji 
Konwencji.

W jaki sposób pracowano nad sformułowaniem wytycznych 
zawartych w art. 11 i 13?

Podczas drugiej Konferencji Stron FCTC, która odbyła się 
w lipcu 2007 r., Strony zatwierdziły prace nad określeniem 
wytycznych art. 11 i 13 (ostrzeżenia na opakowaniach i reklama, 
sponsorowanie oraz promocja wyrobów tytoniowych). Celem 
wytycznych było zapewnienie praktycznego przewodnika 
określającego sposób wdrażania skutecznych zasad umieszczania 
ostrzeżeń na opakowaniach oraz zakazów dotyczących reklamy 
i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez 
przemysł tytoniowy. Wytyczne zostały opracowane samodzielnie 
przez Strony i przyjęte jednogłośnie podczas trzeciej Konferencji 
Stron w listopadzie 2008 r. przy obecności ponad 160 
sygnatariuszy Traktatu.

Co nakazują wytyczne określone w art. 11 i 13?
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 11 najlepszym 
sposobem informowania konsumentów jest zastosowanie po 
obu stronach opakowania dużych ostrzeżeń obrazkowych 
połączone z prostą, ujednoliconą szatą grafi czną i numerami 
telefonu, pod którymi można uzyskać pomoc w rzuceniu 
palenia. Ostrzeżenia obrazkowe przedstawiają ryzyka zdrowotne 
związane z konsumpcją wyrobów tytoniowych. Kroki 
zmierzające do uproszczenia opakowania przewidują usunięcie 
logo i umieszczenie nazwy marki zapisanej z góry określonym 

krojem czcionki w celu zmniejszenia atrakcyjności logo i 
wizerunku marki. Środki nakazujące ujednolicenie opakowań 
będą regulowały rodzaj materiału, kształt i rozmiar opakowania, 
aby jego wygląd nie kojarzył się z przyjemnością i był jak 
najmniej atrakcyjny.

Wytyczne zawarte w art. 13 wyznaczają szeroką defi nicję 
reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych, 
która obejmuje odpowiedzialność społeczną biznesu oraz 
opakowanie. Zgodnie z ich treścią „reklama i promocja 
wyrobów tytoniowych… uwzględnia także...opakowania 
promocyjne i wygląd produktu.” W związku z tym zaleca się 
przyjęcie prostego, ujednoliconego wyglądu opakowania w celu 
skutecznego wdrożenia takiego powszechnego zakazu.

Jaki związek ma zmiana dyrektywy tytoniowej (2001/37/WE)2

z artykułami 11 i 13?
Dyrektywa tytoniowa została przyjęta w 2001 r. zanim UE 
ratyfi kowała Konwencję FCTC. W rezultacie dyrektywa 
tytoniowa w jej dzisiejszym brzmieniu jest niezgodna z art. 11 
i 13 oraz zawartymi w nich wytycznymi. Dyrektywa tytoniowa 
jest aktualnie rewidowana. Daje to Unii niepowtarzalną szansę 
na implementowanie artykułów 11 i 13 poprzez wprowadzenie 
obowiązku umieszczania dużych ostrzeżeń obrazkowych po obu 
stronach oraz prostych, ujednoliconych opakowań. Przyjęcie 
takich rozwiązań na szczeblu unijnym byłoby wiążące dla 27 
państw członkowskich, które dołączyłyby do grupy 41 krajów i 
jurysdykcji, które wdrożyły już wymogi umieszczania ostrzeżeń 
obrazkowych.3 Poprzez przyjęcie prostych, ujednoliconych 
opakowań UE odzyskałaby pozycję globalnego lidera kontroli 
przemysłu tytoniowego.

Jak wygląda sprawa ostrzeżeń obrazkowych i ujednoliconych 
opakowań w innych częściach świata?
Wiele państw opracowuje plany wprowadzenia nowych zasad 
dotyczących opakowań i oznakowań wyrobów tytoniowych.

•  Rząd australijski wydał rozporządzenie, zgodnie z którym 
od 1 lipca 2012 r. wszystkie wyroby tytoniowe będą 
sprzedawane w prostych opakowaniach, a dotychczasowe 
ostrzeżenia zdrowotne zostaną zaktualizowane i 
powiększone tak, aby zajmowały 75% powierzchni 
przedniej strony opakowania i 90% odwrotu opakowania.

•  Kanada, która jako pierwsza wprowadziła wymóg 
umieszczania obrazkowych ostrzeżeń, będzie wymagała, 
by od 2012 r. ostrzeżenia pokrywały 75% obu stron 
opakowania.

•  Urugwaj wprowadził przepisy nakazujące, by ostrzeżenia 
obrazkowe zajmowały 80% przedniej i tylnej powierzchni 
opakowania. Obowiązek umieszczania ostrzeżeń 
obrazkowych wprowadziły także Brazylia, Meksyk, 
Paragwaj i Wenezuela 

•  W Azji Singapur jako jeden z pierwszych krajów na świecie 
wprowadził w 2004 r. nakaz umieszczania ostrzeżeń 
zdrowotnych na opakowaniach papierosów, a w jego ślady 
poszły Tajlandia (2005), Brunei (2008) i Malezja (2009).

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

1  Lista z dnia 29 października 2010 r. 
WHO, Updated Status of the WHO 
FCTC: Ratifi cation and Accession 
by country. [Zaktualizowany status 
Konwencji WHO FCTC. Ratyfi kacja 
i akcesja według kraju.] Zob. http://
www.fctc.org/images/stories/ratifi ca-
tion_latest_Saint%20Vincent%20
and%20Grenadines.pdf

2  Dyrektywa w sprawie wytwarzania, 
prezentacji i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych (2001/37/WE)

3  Canadian Cancer Society, Cigarette 
Package Health Warnings: Interna-
tional Status Report [Ostrzeżenia 
zdrowotne na opakowaniach papiero-
sów. Międzynarodowe sprawozdanie 
na temat statusu–(- październik 2010 
r.). Ponadto wymogi wprowadziły 

WYTYCZNE OKREŚLONE W ART. 13 FCTC – 
AKAPIT 16,  PROSTE OPAKOWANIE
„Opakowanie nie będzie pełniło funkcji reklamowej 
ani promocyjnej, jeżeli jego wygląd zostanie 
uproszczony: …dwa… kontrastujące kolory…; 
wyłącznie nazwa marki, nazwa produktu i/
lub producenta, …brak logo lub innych znaków 
grafi cznych innych niż ostrzeżenie zdrowotne, 
banderole i inne informacje lub oznaczenia 
wymagane przepisami prawa; określony styl i 
rozmiar czcionki oraz ujednolicony kształt, rozmiar 
i rodzaj materiałów. Zakaz umieszczania reklam 
lub informacji promocyjnych wewnątrz opakowania 
lub dołączania ich do produktu, zamieszczania na 
papierosach lub innych produktach tytoniowych.”

Spotlight on

MOCK EU PACK WITH INSERT

PACK FROM GERMANY
FOR THE WORLD CUP

PACK FROM GERMANY
WITH A POEM

PACK FROM IRELAND

PACKS DESIGNED

TO ATTRACT YOUNG

PEOPLE AND WOMEN



Dlaczego opakowanie jest takie ważne?
Dla branży tytoniowej opakowanie produktów tytoniowych 
stanowiło od zawsze potężne narzędzie reklamy i marketingu. 
Wraz z przyjęciem zakazu reklamy w większości państw 
członkowskich branża tytoniowa zaczęła w dużym stopniu 
traktować opakowanie produktów tytoniowych jako narzędzie 
promocji. Członek kadry kierowniczej Philip Morris 
przyznał: „opakowanie jest ostatnim nośnikiem komunikacji 
z naszymi klientami. W obliczu braku innych komunikatów 
marketingowych, nasze opakowanie... jest wyłącznym wyrazem 
istoty naszej marki.”4

Czy istnieją jakiekolwiek dowody potwierdzające skuteczność 
obowiązkowych ostrzeżeń obrazkowych?
Zamiast pełnić funkcję narzędzia marketingowego branży 
tytoniowej, opakowania wyrobów tytoniowych mogą stać się 
dla państw efektywnym i skutecznym nośnikiem informowania 
opinii publicznej o zagrożeniach związanych z używaniem 
tytoniu. Istnieją dowody wskazujące, że jednym z najlepszych 
sposobów pogłębiania wiedzy społeczeństw na temat zagrożeń 
związanych z paleniem tytoniu jest wprowadzenie obowiązku 
umieszczania dużych ostrzeżeń obrazkowych z przodu i z tyłu 
opakowania. Przyciągają one uwagę znacznie skuteczniej i 
zapadają w świadomość głębiej niż same ostrzeżenia tekstowe.5
Ponadto osoby palące papierosy częściej przywołują w pamięci 
większe ostrzeżenia niż obrazki mniejszych rozmiarów i 
wykazują tendencję do utożsamiania rozmiaru ostrzeżenia z 

wielkością ryzyka związanego z używaniem tytoniu. Badanie 
przeprowadzone w Kanadzie wykazało, że ostrzeżenia 
obrazkowe wydają się być szczególnie skuteczne w przypadku 
osób młodych: ponad 90% młodych osób uznało, że ostrzeżenia 
grafi czne dostarczyły im istotnych informacji na temat skutków 
zdrowotnych używania tytoniu, były celne i zmniejszyły 
atrakcyjność palenia.6-7 Istnieją również dowody potwierdzające, 
że obrazki umieszczone po obu stronach opakowania są 
skuteczniejsze niż umieszczane wyłącznie po jednej stronie.8
Dlatego istotne jest, by duże ostrzeżenia obrazkowe widniały po 
obu stronach opakowania.

Czy istnieją dowody potwierdzające skuteczność stosowania 
prostych, ujednoliconych opakowań?
Istnieją dowody potwierdzające, że skuteczność ostrzeżeń 

obrazkowych jest większa, gdy umieszcza się je na prostych, 
ujednoliconych opakowaniach. Dzięki temu konsumenci nie są 
wprowadzani w błąd i nie otrzymują rozbieżnych komunikatów 
wynikających z wizerunku marki sprzecznego z ostrzeżeniem, 
który został starannie zaprojektowany przez branżę tytoniową 
tak, aby produkt wyglądał bezpiecznie i atrakcyjnie. Zgodnie 
z treścią raportu sporządzonego przez Sambrook „istnieją 
dowody potwierdzające, że usunięcie z opakowania kolorów, 
wizerunku marki i towarowych znaków grafi cznych zmniejsza 
jego atrakcyjność i zdolność do przyciągania uwagi konsumenta, 
jak również sprawia, że przekaz ostrzeżenia zdrowotnego jest 
bardziej czytelny.”10 Międzynarodowa spółka oferująca usługi 
fi nansowe Citigroup stwierdziła, że ujednolicenie wyglądu 
opakowań stanowi największe zagrożenie dla branży, ponieważ 
opakowanie jest priorytetowym narzędziem komunikowania 
się z konsumentami i wyróżniania marki produktu stosowanym 
przez fi rmy tytoniowe.11

Czy opinia publiczna opowiada się za wprowadzeniem 
ostrzeżeń obrazkowych? Tak.
Według najnowszych badań Eurobarometru opublikowanych 
w maju 2010 r. 75% Europejczyków popiera obowiązek 
umieszczania ostrzeżeń obrazkowych, a 54% jest za 
wprowadzeniem prostych opakowań.13

Kto sprzeciwia się wprowadzeniu tych rozwiązań? Głównym 
przeciwnikiem jest branża tytoniowa. Wysiłki branży tytoniowej 
zmierzające do zablokowania tych rozwiązań są ogromne i 
obejmują, między innymi, fi nansowanie i wykorzystywanie 
stowarzyszeń sprzedawców detalicznych w celu organizowania 
kampanii przeciwko wprowadzeniu takich rozwiązań. Ponadto 
branża tytoniowa prowadzi lobbing wśród polityków na 
szczeblu krajowym i europejskim oraz  rozpowszechnia błędne 
argumenty prawne i gospodarcze.

Jakie są główne argumenty i metody stosowane przez branżę?
Jednym z głównych argumentów podnoszonych przez branżę 
tytoniową jest groźba wzrostu skali nielegalnego handlu wskutek 
wprowadzenia prostych, ujednoliconych opakowań, co z kolei 
doprowadzi do utraty miejsc pracy i strat fi nansowych w 
sektorze handlu detalicznego. Przedstawiciele branży grożą także 
wstąpieniem na drogę sądową w razie wprowadzenia przepisów 
nakazujących ujednolicenie wyglądu opakowań. Żaden z ich 
argumentów nie opiera się na dowodach.

Jedna z ich metod polega na podejmowaniu prób opóźniania 
procesu rewizji dyrektywy tytoniowej, aby proponowane 
rozwiązania nie przeszły procedury współdecydowania przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego w połowie 2014 r.

Czy wprowadzenie prostych, standardowych opakowań 
spowodowałoby wzrost nielegalnego handlu? Nie.
Branża tytoniowa twierdzi, że ujednolicenie wyglądu 
opakowań doprowadzi do nasilenia działalności fałszerzy 
papierosów.14 Niemniej jednak ujednolicone opakowania 
będą zawsze zawierały ostrzeżenia obrazkowe. Nie istnieją 
dowody potwierdzające, że duże ostrzeżenia obrazkowe i 
ujednolicenie wyglądu opakowań ułatwią zadanie fałszerzom. 
Biorąc pod uwagę bardzo niski koszt wytworzenia jednego 
opakowania nielegalnych papierosów dowolnego rodzaju 

Trachtenberg (Forbes Magazine, 1987 r.)12 
„... kiedy zaproponowaliśmy im paczkę Marlboro za pół ceny 
– w pospolitych brązowych pudełkach – zainteresowanie 
wyraziło zaledwie 21% z nich, choć zapewnialiśmy, 
że wszystkie paczki są... identyczne (różnią się tylko 
opakowaniem) jak te, które kupują w lokalnym kiosku.... 
Jak wytłumaczyć różnicę? To proste. Palacze wyjmują 
papierosy z kieszeni 20 do 25 razy dziennie. Opakowanie jest 
komunikatem. Za jego pośrednictwem konsument pokazuje, 
jak chce być postrzegany przez innych.”

następnie Ukraina oraz Wyspy 
Guernsey i Jersey.
4  Hulit M . Marketing issues 

corporate aff airs conference 
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5  V. White, B. Webster, M. 
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ochrony zdrowia publicznego] 
, European Journal of Public 
Health (2006).   

6  Międzynarodowa Unia do Walki z 
Gruźlicą i Chorobami Płuc, Opa-
kowania i oznakowania wyrobów 
tytoniowych, Przewodnik techniczny, 
str. 8, 2008 r. 

7  Health Canada. Skutki zdrowotne 
umieszczania ostrzeżeń dotyczących 
palenia tytoniu na opakowaniach 
papierosów – badanie przeprowadzone 
wśród dorosłych i dorosłych osób 
palących: Badanie 9 fal badawczych. 
Autor: Environics Research Group; 
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8  Sambrook Research International, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packa ges [Przegląd 
podstaw naukowych dla poparcia prac 
nad umieszczaniem ostrzeżeń zdrow-
otnych na opakowaniach tytoniu], maj 
2009 r., str. 46

9  Badanie przeprowadzone wśród 574 
dorosłych mieszkańców Grecji, C. I 
Vardavas, G. Connolly, K. Karamano-
lis, A. Kafatos Adolescents perceived 
eff ectiveness of the proposed European 
graphic tobacco warning labels [Pos-
trzeganie skuteczności grafi cznych 
ostrzeżeń dotyczących palenia tytoniu 
proponowanych w Europie] European 
Journal Of Public Health (2009) Tom: 
19, Wydanie: 2, str. 212-217

10  Sambrook Research International, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packa ges [Przegląd 
podstaw naukowych dla poparcia 
prac nad umieszczaniem ostrzeżeń 
zdrowotnych na opakowaniach 
tytoniu], maj 2009 r., str. 147-148

11  Citigroup – Tobacco-Australia Plans 
to Introduce Generic Packaging, – 
Pan-Europe Tobacco [Tobacco-
Australia planuje wprowadzenie 
jednolitych opakowań – tytoń paneu-
ropejski] (Citi), 28 kwietnia 2010 r.

12  Trachtenberg. J A, Here’s one tough 
cowboy. [Twardy kowboj] Forbes 
Magazine (9 lutego 1987 r.),

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

14  Należy zauważyć, że nielegalny han-
del ma różne oblicza, a fałszerstwo 
nie jest główną przyczyną jego 
występowania w Europie i na świecie. 
Nielegalny handel obejmuje zor-
ganizowany przemyt na dużą skalę, 
przemyt na małą skalę oraz nielegalną 
produkcję (lub fałszerstwo).

15  Shleynov R, Candea S, Campbell D i 
inni Made to be Smuggled. Russian 
Contraband Cigarettes ‘Flooding’ 
EU. [Produkcja na przemyt. Rosyjska 
kontrabanda papierosowa zalewa 
UE.] Waszyngton: Center of Public 
Integrity,2008 r., Artykuł dostępny na 
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org/investigations/tobacco/articles/
entry/763/ (19 stycznia 2011 r., data 
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16  C.Moodie, G. Hastings, L.Joossens 
Young adult smokers’ perceptions of 
illicit tobacco and the possible impact 
of plain packaging on purchase 
behaviour [Postrzeganie nielegalnych 
wyrobów tytoniowych przez młodych 
palaczy oraz ewentualny wpływ 
prostych opakowań na zachowania 
sprzedażowe], European Journal of 

POSTRZEGANIE SKUTECZNOŚCI 
GRAFICZNYCH OSTRZEŻEŃ 
DOTYCZĄCYCH PALENIA TYTONIU 
PROPONOWANYCH W EUROPIE WŚRÓD 
NASTOLATKÓW9

„...Osoby niepalące uznały, że proponowane w UE 
oznaczenia grafi czne są skuteczniejszym sposobem 
powstrzymania ich przez paleniem niż aktualnie 
obowiązujące w UE ostrzeżenia tekstowe... młodsze 
osoby [palące] również postrzegały ostrzeżenia, jako 
skuteczniejszy środek zapobiegawczy...”
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(czasami sprzedawanych przemytnikom w cenie 14 eurocentów 
za opakowanie15), trudno udowodnić, że proste opakowanie 
obniżyłoby cenę takich produktów16. Poza tym, jak wynika z 
przeprowadzonych badań, opakowanie nie wywiera żadnego 
wpływu na decyzję o kupnie nielegalnego wyrobu tytoniowego, 
która wynika raczej z dostępności i ceny takich produktów.17

Czy przyjęcie takich rozwiązań doprowadziłoby do strat
w sektorze detalicznym? Nie.
Sektor sprzedaży detalicznej różni się w zależności od miejsca 
w Europie, więc trudno jest uzasadnić takie stwierdzenie. 
Większość sprzedawców detalicznych nie sprzedaje wyłącznie 
wyrobów tytoniowych, a ponadto liczba osób palących w 
ostatnich dekadach zmalała w większości państw Europy i sklepy 
dostosowały się do tej zmiany. Wreszcie, jak wynika z badań, 
kiedy ludzie palą mniej, wydają zaoszczędzone pieniądze na inne 
produkty.18

Czy duże ostrzeżenia obrazkowe i proste, ujednolicone 
opakowania naruszają przepisy międzynarodowego prawa 
własności intelektualnej? Nie.
Branża tytoniowa twierdzi, że wprowadzenie prostych, 
ujednoliconych opakowań byłoby sprzeczne z prawem 
własności intelektualnej i doprowadziłoby do kosztownych 
postępowań sądowych. Jednak opisywane środki są zgodne 
z międzynarodowym prawem własności intelektualnej 
(tj. Traktatem Światowej Organizacji Handlu w sprawie 
handlowych aspektów praw własności intelektualnej „TRIPS”) 
i prawem unijnym.19 Podstawowym zadaniem prawa 
własności intelektualnej jest zapobieganie używaniu znaków 
handlowych przez osoby nie będące ich właścicielami.20 W 
razie przyjęcia rozwiązań dotyczących opakowań właściciele 
znaków handlowych nie utraciliby do nich prawa i byliby 
nadal chronieni przed nieuprawnionym wykorzystaniem 
znaków. Środki ustanawiające obowiązek stosowania prostych, 
ujednoliconych opakowań regulują zasady wykorzystywania 
znaków grafi cznych lub kolorów w interesie ogólnym i dla celów 
związanych ze zdrowiem publicznym i są zgodne z przepisami 
międzynarodowego prawa własności intelektualnej21-22 i z 
prawem unijnym.23

Zostało to potwierdzone w Deklaracji z Punta Del Este przyjętej 
jednogłośnie w listopadzie 2010 r. podczas czwartej Konferencji 
Stron FCTC, zgodnie z którą „Strony mogą ustanowić 
środki ochrony zdrowia publicznego, także środki regulujące 
wykonywanie praw własności intelektualnej zgodnie z zasadami 
krajowej polityki zdrowotnej, pod warunkiem że środki takie 
są zgodne z Umową TRIPS.”24 Jako że środki ustanawiające 
obowiązek stosowania prostych, ujednoliconych opakowań były 
by zgodne z Umową TRIPS i miały by na celu ochronę zdrowia 
publicznego, są one zgodne z prawem i mogą zostać przyjęte.

Czy duże ostrzeżenia obrazkowe i proste, ujednolicone 
opakowania naruszają międzynarodowe regulacje handlowe? Nie.
Takie środki są zgodne z międzynarodowymi regulacjami 
handlowymi określonymi przez Światową Organizację Handlu 
(WTO). W rzeczywistości spełniają one wymogi wyjątków 
określonych zarówno w Układzie ogólnym w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), jak i w Porozumieniu w sprawie barier 
technicznych w handlu (TBT).25
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Jaki byłby koszt wprowadzenia przez UE i państwa 
członkowskie obowiązku stosowania ostrzeżeń obrazkowych i 
prostych, ujednoliconych opakowań? Żaden.
UE i państwa członkowskie nie poniosłyby żadnych kosztów z 
tego tytułu. Wszystkie koszty zostałyby pokryte przez branżę 
tytoniową. Zatem są to bardzo opłacalne środki, których kosztu 
nie ponoszą podatnicy. Spółki branży tytoniowej utrzymują, że 
takie koszty są zabronione, ale same cały czas zmieniają projekty 
opakowań, więc ten argument jest nieuzasadniony.

Jak wygląda proces rewizji dyrektywy tytoniowej?
Komisja pracuje aktualnie nad wnioskiem legislacyjnym w 
sprawie zmiany dyrektywy tytoniowej, który zostanie złożony 
na początku 2012 r. Wniosek przejdzie następnie procedurę 
współdecydowania (Parlament Europejski i Rada). Zrewidowana 
dyrektywa tytoniowa powinna zostać przyjęta do 2014 r.26

Co może zrobić Komisja Europejska, aby zapewnić skuteczną 
implementację art. 11 i 13 oraz zawartych w nich wytycznych 
na szczeblu unijnym? Komisja posiada uprawnienia do 
uwzględnienia w swoim wniosku o zrewidowanie dyrektywy 
tytoniowej obowiązkowych ostrzeżeń obrazkowych i prostych, 
ujednoliconych opakowań. Unia Europejska jest pełnoprawną 
Stroną konwencji FCTC. W związku z tym Komisja powinna 
zapewnić, że przyjęty przez nią wniosek jest zgodny z 
obowiązkami UE, jako Strony Traktatu oraz z wytycznymi, jak 
również z najnowocześniejszymi zasadami sprawowania kontroli 
nad globalną branżą tytoniową.

Co może zrobić Parlament Europejski, aby zapewnić 
skuteczną implementację art. 11 i 13 oraz zawartych w nich 
wytycznych na szczeblu unijnym?
Jako instytucja UE wyłoniona w wyborach bezpośrednich 
Parlament Europejski oraz jego Deputowani powinni 
przypominać swoim rządom państwowym o potrzebie 
skutecznej implementacji art. 11 i 13 oraz ich wytycznych 
i zachęcać do dokonania tego kroku w imieniu wszystkich 
obywateli Unii, biorąc pod uwagę silne poparcie opinii 
publicznej dla wprowadzenia obowiązkowych ostrzeżeń 
obrazkowych i prostych, ujednoliconych opakowań. Parlament 
odegra decydującą rolę w przyjęciu projektu Komisji 
zrewidowania dotyczącego zmian w dyrektywie tytoniowej. 
Dlatego aktywne poparcie ze strony Członków Parlamentu ma 
kluczowe znaczenie dla przyjęcia takich środków.

Co mogą zrobić państwa członkowskie, aby zapewnić 
skuteczną implementację art. 11 i 13 oraz zawartych w nich 
wytycznych na szczeblu unijnym?
Aby zapewnić implementację art. 11 i 13 oraz wytycznych na 
szczeblu unijnym, państwa członkowskie powinny wyrazić swoje 
poparcie dla przyjęcia obowiązkowych ostrzeżeń obrazkowych 
i prostych, ujednoliconych opakowań na szczeblu unijnym. 
Państwa członkowskie mogą także wpływać na ten proces poprzez 
wprowadzanie obowiązku stosowania ostrzeżeń obrazkowych na 
szczeblu krajowym. W ten sposób udzielą pośredniego wsparcia 
dla przyjęcia tych środków na szczeblu unijnym. Na zakończenie 
warto wspomnieć, że Francja27, Finlandia28, Belgia29 i Zjednoczone 
Królestwo30 wyraziły zainteresowanie wprowadzeniem prostych, 
ujednoliconych opakowań, co stanowi jasny przekaz dla UE, że 
takie środki będą cieszyły się poparciem, jeżeli zostaną przyjęte na 
szczeblu unijnym.
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