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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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označovanie a balenie 
tabakových výrobkov
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Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.
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Čo je Rámcový dohovor o kontrole tabaku (RDKT) Svetovej 
zdravotníckej organizácie?
RDKT je prvý medzinárodný dohovor na svete vo sfére 
verejného zdravia. Jeho cieľom je ochrana súčasnej i budúcich 
generácií pred zničujúcimi zdravotnými, environmentálnymi 
a sociálno-ekonomickými  dôsledkami spotreby tabaku a 
účinkami tabakového dymu prostredníctvom prijatia politiky 
založenej na dôkazoch a právne záväzných povinnostiach. 
Dohovor bol ratifi kovaný 172 krajinami alebo organizáciami, 
vrátane Európskej únie (ďalej len “zmluvné strany”), ktoré sa 
týmto zaviazali dodržiavať ho.1

Aké sú ciele článkov 11 a 13 RDKT a ich usmernení?
Cieľom článku 11 RDKT je zabezpečiť, aby boli spotrebitelia 
prostredníctvom zdravotného varovania adekvátne informovaní 
o nebezpečenstvách vyplývajúcich z používania tabakových 
výrobkov, a aby neboli zavádzaní reklamami a propagačnými 
taktikami. Článok 13 RDKT vyžaduje, aby zmluvné strany 
zaviedli do piatich rokov od ratifi kácie úplný zákaz reklamy 
tabakových výrobkov, ich propagácie a sponzoringu (TAPS).

Ako vznikli usmernenia k článkom 11 a 13?
Na druhej konferencii zmluvných strán RDKT (COP2) v júli 
2007 zmluvné strany schválili realizáciu usmernení k článkom 
11 a 13 (varovania na obaloch, ako aj reklama, sponzoring 
a propagácia tabakových výrobkov). Účelom opatrení bolo 
poskytnúť, vzhľadom na súčasný výskum a medzinárodnú 
skúsenosť, praktický návod na zavedenie účinných politík 
týkajúcich sa výstražných označení na obaloch a zákazov 
tabakových výrobkov, 
ich reklamy, propagácie a sponzorstva. Tieto opatrenia boli 
vypracované samotnými zmluvnými stranami a jednomyseľne 
prijaté v novembri 2008 v rámci COP3 viac ako 160 
zúčastnenými krajinami.

Čo hovoria usmernenia k článkom 11 a 13?
Usmernenia k článku 11 potvrdzujú, že prijatie veľkých 
výstražných piktogramov na oboch stranách obalu v kombinácii 
s nevýraznými štandardizovanými obalmi a telefónnymi 
číslami na linku na odvykanie fajčenia tzv. Quitline je najlepším 
informačným prostriedkom pre spotrebiteľov. Obrazové 
výstrahy prostredníctvom obrázkov upozorňujú na zdravotné 
riziká vyplývajúce z používania tabakových výrobkov. Opatrenia 
podporujúce nevýrazné obaly spočívajú v odstránení loga a 
uvedení značky daného výrobku v predpísanom type písma, 
aby sa predišlo vytvoreniu atraktívneho loga a vizuálnemu 
pôsobeniu značky. Opatrenia podporujúce štandardizované 
balenie regulujú materiál, tvar a rozmery obalu, aby sa predišlo 
vytvoreniu zábavného a atraktívneho balenia. 

Usmernenia k článku 13 všeobecne defi nujú reklamu tabakových 
výrobkov, ich propagáciu a sponzoring vrátane spoločnej 

sociálnej zodpovednosti a balenia výrobkov. Stanovujú, že 
“reklama a propagácia tabakových výrobkov...tiež zahrňuje...
propagačné balenie a dizajn výrobku”. Preto sa odporúča prijatie 
nevýrazného štandardizovaného balenia, aby sa tak mohol 
účinne zaviesť celkový zákaz reklamy, propagácie a sponzoringu.  

Aký je súvis medzi revíziou smernice o tabakových výrobkov 
(2001/37/ES)2 a článkami 11 a 13?
Smernica o tabakových výrobkoch (TPD) bola prijatá v 
roku 2001, predtým než EÚ ratifi kovala RDKT. Dôsledkom 
toho je, že súčasná TPD nie je v súlade s článkami 11 a 13 
a ich usmerneniami. Aktuálne prebieha revízia TPD, čím 
sa EÚ naskytla jedinečná príležitosť zaviesť články 11 a 13 
prostredníctvom umiestnenia väčších povinných obrazových 
výstrah na oboch stranách obalu a uvedenia nevýrazného 
štandardizovaného balenia. Prijatie týchto opatrení na úrovni 
EÚ by bolo právne záväzné pre všetkých 27 členských štátov 
a zosúladilo by ich so 41 krajinami a jurisdikciami, ktoré 
už schválili požiadavky o obrazových výstrahách.3 Prijatím 
nevýrazných, štandardizovaných balení by EÚ znovu nadobudla 
vedúce postavenie vo svete v oblasti kontroly tabakových 
výrobkov.

Čo sa deje v ostatných častiach sveta s obrazovými výstrahami 
a štandardizovanými obalmi?
Mnohé krajiny vo svete napredujú s plánmi súvisiacimi s novým 
balením a označovaním tabakových výrobkov. 

•  Austrálska vláda oznámila, že všetky tabakové výrobky 
musia byť od 1. júla 2012 predávané v nevýrazných 
baleniach, a že existujúce grafi cké zdravotné výstrahy 
budú aktualizované a zväčšené, aby pokrývali 75 % plochy 
prednej strany a 90 % plochy zadnej strany obalu. 

•  V Kanade, ktorá ako prvá požadovala obrazové výstrahy, 
budú výstrahy v roku 2012 pokrývať 75 % plochy prednej a 
zadnej strany obalu.

•  Uruguaj prijala obrazové výstrahy pokrývajúce 80 % 
plochy prednej a zadnej strany obalu. Brazília, Mexiko, 
Paraguaj, Venezuela tiež majú povinné obrazové výstrahy.

•  V Ázii bol Singapúr jednou z prvých krajín vo svete, ktorá 
v roku 2004 zaviedla obrazové zdravotné výstrahy na 
balíkoch cigariet. Po ňom nasledovalo Th ajsko (2005), 
Brunej (2008) a Malajzia (2009). 

Prečo je obal tak dôležitý?
Obaly tabakových výrobkov boli vždy pre tabakový priemysel 
silným reklamným a marketingovým nástrojom.  Od prijatia 
zákazu reklamy vo väčšine krajín EÚ sa tabakový priemysel 
sústredil najmä na balenia tabakových výrobkov a ich propagáciu.  
Jeden z vedúcich pracovníkov spoločnosti Philip Morris uznal, že 
“náš posledný komunikačný prostriedok s fajčiarom je práve obal. 
Ak nie sú použité iné marketingové odkazy, balenie...je jediným 
komunikačným prostriedkom našej značky”.4

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

1  Zo dňa 29. októbra 2010. WHO, 
Updated Status of the WHO FCTC: 
Ratifi cation and Accession by country 
(Aktualizovaný štatút RDKT WHO:  
Ratifi kácia a pristúpenie jednotlivých 
krajín). Pozri http://www.fctc.org/
images/stories/ratifi cation_lat-
est_Saint%20Vincent%20and%20
Grenadines.pdf

2  Smernica o výrobe, uvádzaní a predaji 
tabakových výrobkov (2001/37/ES)

3  Kanadská spoločnosť pre výskum 
rakoviny (Canadian Cancer Society), 
Cigarette Package Health Warnings: 
International Status Report – (- Ok-
tóber 2010).  Okrem štátov uvedených 
v tejto správe, Ukrajina a ostrovy 
Guernsey a Jersey už tiež schválili 
požiadavky.

USMERNENIA K ČLÁNKOM 13 RDKT - 
ODSEK 16, NEVÝRAZNÉ BALENIE
“Vplyv reklamy alebo propagácie prostredníctvom 
balenia by bolo možné odstrániť používaním 
nevýrazného balenia: ...dve...kontrastné farby...; 
nič okrem názvu značky, názvu výrobku a/alebo 
názvu výrobcu,... bez akéhokoľvek loga alebo iných 
označení okrem zdravotného varovania, kolku 
a ďalších vládou predpísaných informácií alebo 
označení; predpísaný typ písma a jeho veľkosť; a 
štandardizovaný tvar, rozmery a materiály. Vo 
vnútri balenia, na obale, na jednotlivých cigaretách 
alebo iných tabakových výrobkoch by nemala byť 
žiadna reklama alebo propagácia”.
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Čo je dôkazom toho, že povinné obrazové výstrahy plnia svoj 
účel?
Namiesto toho, aby boli obaly tabakových výrobkov použité 
ako marketingový nástroj tabakového priemyslu, môžu poslúžiť 
vláde ako účinný komunikačný prostriedok, prostredníctvom 
ktorého môže informovať verejnosť o nebezpečenstve 
vyplývajúcom z používania tabakových výrobkov. Je dokázané, 
že jeden z najlepších spôsobov ako zvýšiť povedomie o 
nebezpečenstvách tabaku, je zavedenie veľkých povinných 
obrazových výstrah na prednej a zadnej strane obalu. Takéto 
výstrahy skôr upútajú pozornosť a pomôžu lepšie spracovať 
informácie než obyčajné textové výstrahy.5 Fajčiari si navyše 
skôr pamätajú väčšie výstrahy než tie menšie a majú tendencie 
prirovnávať veľkosť výstrahy k dôležitosti rizík vyplývajúcich z 
používania tabakových výrobkov. Kanadský výskum dokázal, že 
obrazové výstrahy sú zvlášť účinné medzi mladými ľuďmi: viac 
ako 90 % mladých ľudí súhlasí, že grafi cké výstrahy im poskytli 
dôležité informácie o zdravotných dôsledkoch užívania tabaku, 
sú presné a znižujú príťažlivosť tabakových výrobkov.6-7 , Je tiež 
dokázané, že obrázky na oboch stranách balenia majú väčší 
dopad ako keď sú len na jednej strane.8 Preto je veľmi dôležité, 
aby boli obrazové výstrahy na prednej aj zadnej strane obalu. 

Čo je dôkazom toho, že nevýrazné štandardizované balenie 
spĺňa svoj účel?
Je dokázané, že  obrazové výstrahy musia byť pre zvýšenú 
účinnosť kombinované s nevýrazným štandardizovaným 

balením. Spotrebitelia by tak neboli rozptyľovaní, alebo zmätení 
protichodným vizuálnym zobrazením značky starostlivo 
navrhnutým predstaviteľmi tabakového priemyslu, aby 
vyzeral ich výrobok bezpečne a atraktívne. Ako zdôrazňuje 
Sambrookova správa, “je dokázané, že odstránením farby, 
vizuálneho zobrazenia značky a loga z obalu sa znižuje 
atraktívnosť balenia a zvyšuje sa schopnosť upozorniť 
spotrebiteľa na zdravotné riziká.”10 Štandardizované balenie 
bolo takisto uznané nadnárodnou fi nančnou spoločnosťou 
Citigroup ako “najväčšia regulačná hrozba pre priemysel, keďže 
balenie je pre tabakové spoločnosti najdôležitejším prostriedkom 
komunikácie so spotrebiteľom a rozlíšenia ich výrobkov.”11

Podporuje verejnosť zavedenie obrazových výstrah?
Áno. Podľa Eurobarometra zverejneného v máji 2010, 75 % 
Európanov súhlasí s povinnými obrazovými výstrahami a 54 % 
súhlasí s nevýrazným balením.13

Kto nesúhlasí s týmito opatreniami?
Tabakový priemysel je hlavným odporcom týchto opatrení. 
Tabakový priemysel vynakladá značné úsilie na bojkotovanie 
týchto opatrení, vrátane fi nancovania a využívania združení 
maloobchodníkov pre svoje kampane. Predstavitelia tabakového 
priemyslu takisto neúnavne lobujú u tvorcov politík a stratégií 
na národnej a európskej úrovni a šíria tak zmanipulované právne 
a ekonomické argumenty. 

Aké sú hlavné argumenty a taktiky tabakového priemyslu? 
Jedným z hlavných argumentov predstaviteľov tabakového 
priemyslu je, že nevýrazné, štandardizované balenie zvýši 
nezákonný obchod, čoho dôsledkom bude pokles pracovných 
príležitostí a fi nančné straty v maloobchodnom sektore. 
Takisto zastrašujú podaním súdnej žaloby v prípade zavedenia 
nevýrazného štandardizovaného balenia. Ich argumenty však nie 
sú podložené faktami. 

V rámci jednej z ich taktík sa usilujú o spomalenie procesu 
revízie smernice o tabakových výrobkoch, aby opatrenia 
neprešli spolurozhodovacím postupom pred voľbami nového 
Európskeho parlamentu v polovici roku 2014. 

Zvýšilo by nevýrazné štandardizované balenie nezákonný 
obchod? Nie.
Predstavitelia tabakového priemyslu argumentujú, že 
štandardizované balenie by zvýšilo falšovanie cigariet. 
Štandardizované balenie14 však  vždy bude spojené s obrazovými 
výstrahami. Neexistuje žiaden dôkaz, že veľké obrazové výstrahy 
a štandardizované balenie by uľahčili falšovanie. Keďže náklady 
na nezákonnú výrobu jednej krabičky niektorých druhov 
cigariet sú veľmi nízke (v niektorých prípadoch ich pašeráci 
kupujú za 14 eurocentov za balíček15), je ťažké argumentovať, že 
nevýrazné balenie by znížilo cenu týchto výrobkov16. Štúdie tiež 
dokazujú, že obal nemá žiadny vplyv na rozhodnutie kúpiť si 
nezákonný tabakový výrobok, ktoré závisí hlavne od dostupnosti 
a ceny týchto výrobkov.17

Spôsobilo by prijatie týchto opatrení pokles v maloobchodnom 
sektore? Nie. Maloobchodný sektor nie je rovnaký vo všetkých 
európskych krajinách, preto je ťažké toto vyhlásenie odôvodniť. 
Väčšina maloobchodníkov nie sú exkluzívnymi predajcami 
tabakových výrobkov; navyše počet fajčiarov za posledné 
desaťročia poklesol vo väčšine európskych krajín a obchody 
sa tomu prispôsobili. Štúdie nakoniec preukázali, že keď ľudia 
utratia menej peňazí na fajčenie, použijú tieto peniaze na 
zakúpenie svojich  ďalších výrobkov.18

Porušujú obrazové výstrahy a nevýrazné, štandardizované 
balenie medzinárodné právo duševného vlastníctva? Nie. 
Zástupcovia tabakového priemyslu argumentujú, že prijatím 
opatrení týkajúcich sa nevýrazného štandardizovaného balenia 

Trachtenberg (Magazín Forbes, 1987) 12 
“...keď sme im ponúkli cigarety Marlboro za polovičnú cenu - 
v štandardných hnedých krabičkách - len 21 % ľudí prejavilo 
záujem, aj keď sme ich uistili, že každá krabička má...taký istý 
obsah (rozdielny je len obal) ako krabičky, ktoré si väčšinou 
kupujú v trafi ke... Ako vysvetlíme tento rozdiel? Jednoducho. 
Fajčiari vyberú cigarety z vrecka 20 až 25 krát za deň. Balenie 
je pre nich vizitkou. Spotrebiteľ ním vyjadruje to, ako chce byť 
vnímaný okolím.”

4  Hulit M . Marketing issues 
corporate aff airs conference 
27. máj, 1994—Manila. 27. máj 
1994. 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? 
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, 
Európsky časopis verejného 
zdravia (European Journal of 
Public Health) (2006).   

6  Medzinárodná únia proti tuberkulóze 
a pľúcnym chorobám, Balenie a 
označovanie tabakových výrobkov, 
Technická príručka (Tobacco Packag-
ing and Labelling, Technical guide), 
str.8, 2008 

7  Health Canada. Zdravotné dôsledky 
užívania tabaku a zdravotné výstrahy 
na obaloch cigariet - prieskum 
medzi dospelými ľuďmi a dospelými 
fajčiarmi: Vlna 9 prieskumov. Pri-
pravila Výskumná skupina Environics; 
január, 2005.

8  Medzinárodný výskum Sambrook, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packages, máj 2009, str. 46

9  Štúdia uskutočnená na 574 
dospievajúcich z Grécka
 C. I Vardavas, G. Connolly, K. 
Karamanolis, A. Kafatos Adolescents 
perceived eff ectiveness of the proposed 
European graphic tobacco warning 
labels Európsky časopis verejného 
zdravia (European Journal Of Public 
Health) (2009) Zväzok: 19, Vydanie: 2, 
str. 212-217

10  Medzinárodný výskum Sambrook, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packages, Máj 2009, str. 
147-148

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

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

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

14  Je dôležité poznamenať, že existujú 
rôzne formy nezákonného obchodu, 
a že falšovanie nie je hlavným dôvo-
dom nedovoleného obchodovania 
v Európe a vo svete. Nezákonný ob-
chod zahŕňa organizované pašovanie 
vo veľkom rozsahu, pašovanie v 
menšom rozsahu (alebo pašeráctvo) a 
nezákonnú výrobu (alebo falšovanie).  

15  Shleynov R, Candea S, Campbell D, 
et al. Made to be Smuggled. Russian 
Contraband Cigarettes ‘Flooding’ 
EU (Vyrobené pre pašovanie. Ruské 
nezákonné cigarety zaplavujú EÚ). 
Washington: Center of Public 
Integrity, 2008, K dispozícii na: http://
www.publicintegrity.org/investiga-
tions/tobacco/articles/entry/763/ 
(19. január 2011, dátum posledného 
prístupu).

16  C. Moodie, G. Hastings, L. Joossens 
Young adult smokers’ perceptions of 
illicit tobacco and the possible impact 
of plain packaging on purchase 
behaviour, Európsky žurnál verejného 
zdravia (European Journal of Public 
Health), 26. marec 2011, str. 1.

17 To isté
18  D. Buck, M. Raw, C. Godfrey, M. Sut-

ton, Tobacco and Jobs: the impact of 
reducing comsumption on employ-
ment in the UK, Pracovný dokument, 
Centrum zdravotnej ekonómie 
(Center for Health Economics), York 
univerzita (1995)

19  McGrady B., TRIPS and Trademarks: 
the Case of Tobacco, Svetová ob-
chodná revue (World Trade Review) 
(2004).

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

21  Pozri články 8.1 a 20 Dohody 
Svetovej obchodnej organizácie 
Treaty on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property

22  McGrady B., TRIPS and Trademarks: 
the Case of Tobacco, Svetová ob-
chodná revue (World Trade Review) 

DOSPIEVAJÚCA MLÁDEŽ POVAŽUJE 
NAVRHOVANÉ EURÓPSKE GRAFICKÉ 
VÝSTRAŽNÉ OZNAČOVANIE 
TABAKOVÝCH VÝROBKOV ZA ÚČINNÉ9

“...mladí nefajčiari ohodnotili navrhované grafi cké 
označovanie v rámci EÚ za účinnejšiu prevenciu 
proti fajčeniu v porovnaní so súčasne  používanými 
samotnými textovými výstrahami ...mladšie 
[fajčiace] dospievajúce osoby...tiež považujú grafi cké 
výstražné označovanie za účinnejší prostriedok proti 
fajčeniu...”
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by sa porušilo právo duševného vlastníctva, čoho výsledkom 
by boli drahé súdne spory. Tieto opatrenia sú však v zhode s 
medzinárodným právom duševného vlastníctva (t.j. Dohoda 
Svetovej obchodnej organizácie o obchodných aspektoch práv 
duševného vlastníctva “TRIPS”) a s legislatívou EÚ.19 Hlavným 
účelom práva duševného vlastníctva je zabrániť používaniu 
ochrannej známky osobou, ktorá túto obchodnú známku 
nevlastní.20 Ak by boli opatrenia týkajúce sa nevýrazného 
štandardizovaného balenia prijaté, vlastníci ochranných známok 
by naďalej vlastnili svoje ochranné známky a boli by chránení 
proti ich neoprávnenému používaniu. Opatrenia týkajúce sa 
nevýrazného štandardizovaného balenia iba regulujú používanie 
loga alebo farieb pre účely všeobecného záujmu a verejného 
zdravia, ktoré sú výslovne povolené v rámci medzinárodného 
práva duševného vlastníctva21-22 a legislatívy EÚ.23

To bolo znovu potvrdené aj deklaráciou z Punta del Este 
jednomyseľne prijatou v novembri 2010 v rámci štvrtej 
konferencie zmluvných strán RDKT (COP4), v ktorej sa uvádza, 
že “zmluvné strany môžu prijať opatrenia zamerané na ochranu 
verejného zdravia, vrátane regulácie výkonu práv duševného 
vlastníctva v súlade s národnou politikou ochrany verejného 
zdravia za predpokladu, že tieto opatrenia budú v súlade s 
Dohodou TRIPS.”24 Vzhľadom k tomu, že opatrenia týkajúce 
sa nevýrazných štandardizovaných obalov by boli v súlade s 
Dohodou TRIPS a boli by zamerané na ochranu verejného 
zdravia, takéto opatrenia sú z právneho hľadiska prijateľné a 
možno ich uplatniť. 

Porušujú obrazové výstrahy a nevýrazné štandardizované 
obaly medzinárodné obchodné zmluvy? Nie.
Tieto opatrenia sú v súlade s predpismi Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO) týkajúcimi sa medzinárodného obchodu. 
V skutočnosti oni spĺňajú požiadavky týkajúce sa výnimiek 
v oblasti ochrany verejného zdravia, ktoré sú stanovené vo 
Všeobecnej dohode WTO o clách a obchode (GATT), ako aj v 
Dohode WTO o technických prekážkach obchodu (TBT).25

Aké vysoké by boli náklady pre EÚ a jej členské štáty v 
súvislosti so zavedením opatrení týkajúcich sa povinných 
obrazových výstrah a nevýrazných štandardizovaných obalov? 
Žiadne.
EÚ, ani jej členským štátom by nevznikli žiadne náklady na 
zavedenie týchto opatrení. Všetky náklady by niesol tabakový 
priemysel. To znamená, že sa jedná o nákladovo veľmi účinné 
opatrenia, ktoré by daňový poplatník vôbec nepocítil. Tabakové 
spoločnosti tvrdia, že tieto náklady by boli pre nich prohibitívne, 
ale vzhľadom  na to, že neustále menia vzhľad svojich obalov, 
nepôsobí tento argument presvedčivo.

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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Ako prebieha proces revízie smernice o tabakových 
výrobkoch?
Komisia v súčasnej dobe pracuje na legislatívnom návrhu 
revízie smernice, ktorý bude zverejnený na začiatku roku 2012. 
Tento návrh následne prejde spolurozhodovacím postupom v 
Európskom parlamente a Rade. Revidovaná smernica by mala 
byť prijatá do roku 2014.26

Čo môže urobiť Európska komisia pre zaistenie účinného 
zavedenia článkov 11 a 13 a ich usmernení na úrovni EÚ?
Komisia má právomoc zahrnúť povinné obrazové výstrahy 
a nevýrazné štandardizované obaly do svojho návrhu revízie 
smernice. Európska únia je zmluvnou stranou RDKT ako 
samostatný subjekt. Preto by mala Komisia zabezpečiť, aby bol 
návrh, ktorý predloží, v súlade so záväzkami EÚ vyplývajúcimi 
z jej pozície zmluvnej strany Dohody RDKT a v súlade s jej 
usmerneniami a ďalšími celosvetovo uznávanými požiadavkami 
v oblasti kontroly tabaku. 

Čo môže urobiť Európsky parlament pre zaistenie účinného 
zavedenia článkov 11 a 13 a ich usmernení na úrovni EÚ?
Ako priamo volená inštitúcia EÚ by Európsky parlament a jeho 
poslanci (MEP) mali svojim národným vládam pripomenúť 
dôležitosť článkov 11 a 13 a ich usmernení a nabádať ich k ich 
účinnému zavedeniu v mene všetkých občanov EÚ s ohľadom 
na silnú verejnú podporu opatrení týkajúcich sa povinných 
obrazových výstrah a nevýrazných štandardizovaných obalov.  
Parlament bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v procese 
prijímania akéhokoľvek návrhu Komisie na revíziu smernice. 
Preto je mimoriadne dôležité, aby jeho poslanci aktívne 
podporili prijatie týchto opatrení. 

Čo môžu urobiť členské štáty pre zaistenie účinného 
zavedenia článkov 11 a 13 a ich usmernení na úrovni EÚ?
S cieľom zaistenia zavedenia článkov 11 a 13 a ich usmernení 
na úrovni EÚ musia členské štáty jasne vyjadriť svoju podporu 
zavedenia povinných obrazových výstrah a nevýrazných 
štandardizovaných obalov na úrovni EÚ. Členské štáty môžu 
tiež ovplyvniť proces prijatím obrazových výstrah na národnej 
úrovni. Týmto nepriamo podporia prijatie týchto opatrení 
na úrovni EÚ. A konečne, Francúzsko,27 Fínsko,28 Belgicko29

a Spojené kráľovstvo30 už vyjadrili svoj záujem o zavedenie 
nevýrazných štandardizovaných obalov, čo je jasným signálom 
pre EÚ, že tieto opatrenia, ak by boli zavedené na úrovni EÚ, by 
získali podporu medzi členskými štátmi.
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