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Briefing iniciativy
Smoke Free Partnership

Směrnice o tabákových výrobcích
fakta, nikoli fikce

Tento briefing iniciativy Smoke Free Partnership:
1. Představuje argumenty, o něž se opírají klíčová nová opatření v upravené směrnici
 o tabákových výrobcích (dále jen „směrnice“).
2. Vyvrací mýty, které šíří tabákový průmysl.
3. Vysvětluje, proč se domníváme, že směrnice by v některých ohledech měla být upravena
a vylepšena.

Kouření vytváří závislost
u dětí a mladistvých –
směrnice přispěje k ochraně
budoucích generací
• Kuřáci se svým nešvarem začínají již
v dětství a vzniká u nich závislost: 70
% kuřáků sáhne po cigaretě ještě před
dovršením 18 let a 94 % před dovršením
25 let.1
•Kouření je významnou příčinou
předčasných úmrtí a nemocí, jimž by
se dalo zabránit a které každoročně
v EU zabijí 700 000 lidí, tedy více než
následujících šest příčin dohromady
(dopravní nehody, nelegální drogy,
sebevraždy, vraždy, AIDS a pracovní
úrazy).2
• Odhaduje se, že směrnice v
nadcházejících pěti letech sníží počet
kuřáků v EU o 2,4 milionu, v důsledku
čehož v čistém vyjádření přibude 2
234 pracovních míst, čistý přínos pro
ekonomiku bude činit 4 mld. EUR,
výdaje na zdravotní péči se sníží o 506
mil. EUR ročně a bude zachráněno16,8
milionů roků života.2

•Země jako Kanada3 a Austrálie4,
které uplatňují komplexní strategie
omezování tabákových výrobků včetně
obrázkových varování, zaznamenávají
výrazné meziroční poklesy kuřáctví u
mládeže.

Tabákový průmysl ve střetu
zájmů
Nadnárodní společnosti vyrábějící
tabákové výrobky mají za cíl
maximalizovat hodnotu pro své
akcionáře, a tak musejí klást odpor
snahám vládních orgánů omezit
kouření. EU a její členské státy (ČS)
považují zájmy tabákového průmyslu
a veřejného zdraví za neslučitelné.5
Jakožto strany WHO FCTC jsou EU a její
ČS povinny zajistit, aby obchodní zájmy
tabákového průmyslu nepodrývaly
politiku omezování tabákových
výrobků.6
V roce 2000 prohlásila společnost BAT,
že stávající směrnice, o níž se tehdy
vyjednávalo, „zlikviduje“ zaměstnanost
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v britském tabákovém průmyslu.7 Avšak
v roce 2005, kdy BAT přesunula výrobu z
EU, což vedlo ke ztrátě 500 pracovních
míst ve Spojeném království a Irsku,
se v tiskovém prohlášení společnosti
uvádělo, že důvodem je snížení nákladů,
nikoli směrnice.8 Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci navíc
uvedl, že za propouštění v tabákovém
průmyslu může v první řadě globalizace,
NIKOLI legislativa omezující tabákové
výrobky.9
Námitky tabákového průmyslu
proti směrnici obvykle nepodléhají
nezávislému ověření či odbornému
hodnocení. Většinu argumentů
svědčících pro směrnici naproti tomu
formulují univerzitní odborníci na
veřejné zdraví a kliničtí lékaři, jejichž
závěry jsou nezávisle ověřovány
a hodnoceny jinými experty. Níže
vyvracíme některé mýty šířené
tabákovým průmyslem. Zdroje
veškerých argumentů uvedených
v tomto dokumentu i úplné
reference jsou uvedeny v internetové
verzi této publikace na www.
smokefreepartnership.eu

Tabákové mýty
Mýtus č. 1:

Není prokázáno, že
opatření zakotvená v
návrhu směrnice budou
fungovat
SKUTEČNOST
Existuje řada důkazů svědčících o
tom, že opatření ve směrnici jsou
přiměřená situaci na vnitřním trhu a
že přispějí ke snížení počtu mladých
lidí, kteří začínají kouřit, povedou k
odvyknutí u většího počtu dospělých
kuřáků a pomohou bývalým kuřákům,
aby po cigaretě nesáhli znovu. Souhrn
argumentů je uveden níže.
Obrázek plus textová varování na 75
% přední a zadní části balení [3.2; čl. 9]
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Systematická analýza důkazů ukazuje,
že varování na krabičkách tabákových
výrobků účinně odrazují mladé lidi od
kouření a že podněcují kuřáky k úvahám
o ukončení tohoto návyku. Obrázková
varování a varování alespoň na 75 %
plochy obalu jsou výrazně účinnější než
pouze textová varování na 50 % či ještě
menší části balení a obzvlášť účinně
působí na mladé lidi.10 V Belgii se v roce,
v němž byla obrázková varování s číslem
linky pro pomoc při odvykání přidána na
všechny krabičky, zvýšil počet hovorů na
tuto linku o více než dvě třetiny.11
Země, které zavedly velká obrázková
varování, tak učinily v rámci komplexní
strategie omezování tabákových
výrobků. Dopad změněných obalů
není okamžitý, takže není vždy snadné
prokázat příčinnou souvislost mezi
varováními a snížením počtu mladých
lidí, kteří začínají kouřit. V Kanadě však
jsou k dispozici dostatečné důkazy
pro tvrzení, že zavedení obrázkových
varování v roce 2001 účinně zvýšilo
počet pokusů o odvyknutí a snížilo podíl
kuřáků na celkovém obyvatelstvu.12 Podíl
kuřáků mezi mladými od 15 do 19 let
se v roce, kdy byla obrázková varování
zavedena, snížil z 25 % na 22 % a jeho
pokles pokračoval, takže v roce 2011 již
aktivní kuřáci představovali jen 12 % této
věkové skupiny. 3
Odstranění informace o obsahu
dehtu, oxidu uhelnatého a nikotinu
(TNCO) z krabiček a její nahrazení
popisnými informacemi [3.2, čl. 12]
To je v souladu s novými důkazy o
tom, že kvantitativní informace o
obsahu dehtu, oxidu uhelnatého a
nikotinu na boku cigaretové krabičky
jsou zavádějící, jelikož u spotřebitelů
vyvolávají domněnku, že některé

tabákové výrobky jsou bezpečnější
či méně riskantní než jiné.13 14 Není to
pravda – pravděpodobnost, že cigarety
s nízkým obsahem dehtu Vás zabijí,
není o nic nižší než u cigaret s vysokým
obsahem dehtu.15 16 V každém členském
státě však kuřáci za nejlepší signál
neškodnosti dané značky s největší
pravděpodobností označí obsah TNCO17
a zejména ti z nich, kteří zvažují, že
s kouřením přestanou, tyto údaje
pravidelně sledují.18 To rovněž hovoří pro
přidání informací o odvykání na všechny
krabičky, jelikož je zjevné, že kuřáci,
kteří chtějí přestat, tyto údaje na obalu
hledají.
Zákaz tenkých cigaret [3.2, čl. 12]
Výzkum o dopadu designu krabiček na
mladé ženy včetně dopadu atributů
značky, jako jsou výraz „tenké“, úzká
krabička a růžové tóny, ukazuje, že
takové krabičky jsou zavádějící a na
mladé ženy navíc působí výrazně
atraktivněji.19 20 Takové krabičky mohou
zejména podpořit domněnku, že kouření
snižuje chuť k jídlu, brání tloustnutí
a je méně škodlivé. Závažnost tohoto
problému narůstá a směrnice jej musí
řešit, jelikož se očekává, že tržní podíl
tenkých cigaret, které neskrývaně cílí na
segment kuřaček, mezi lety 2011 a 2016
vzroste ze 4 % na 13 %.21
Minimální počet 20 cigaret v krabičce
a povinný tvar kvádru [čl. 13]
Zvýšení průměrné ceny balíčku cigaret
omezuje počet mladých, kteří začnou
kouřit, jelikož mladí lidé jsou obzvlášť
citliví na cenu a vyšší ceny je od nákupu
cigaret odradí.22 Balíčky, které obsahují
méně než 19 cigaret jsou již zakázány
v 16 z 27 ČS.2 Zdravotní varování jsou
navržena tak, aby byla nejúčinnější na
krabičkách ve tvaru hranolu. Existují
důkazy o tom, že na jiných tvarech
(například na obalech ve tvaru rtěnky či
flakónu) se tak dobře nevyjímají.23
Přísady a emise – zákaz
charakteristických příchutí [3.1, čl. 6]
Tabákové produkty s příchutěmi
dodávajícími cigaretám jedinečnou chuť
(např. čokoláda, máta, vanilka, třešně,
broskve a hroznové víno) jsou zakázány.
Tyto příchutě zlepšují chuť cigaret a
usnadňují vdechování kouře. Platí to
zejména pro mladé lidi, kteří s kouřením
teprve začínají.24
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Mýtus č. 2:
Návrh posílí nelegální trh
tabákových výrobků
SKUTEČNOST
Obavu nadnárodních výrobců
tabákových produktů z nelegálního
obchodu musíme interpretovat v
historickém kontextu. Je totiž známo,
že někteří z nich usnadňovali pašování
svých výrobků.25 26 27 28 Čtyři hlavní
mezinárodní tabákové společnosti
od roku 2004 vydaly miliardy dolarů
na pokuty a na urovnání žalob za
pašování cigaret, které proti nim
vznesly EU a Kanada.29 30 Japan Tobacco
International nyní čelí vyšetřování ze
strany orgánů EU.31
Hodnocení dopadů potvrzuje, že
tabákový průmysl neposkytl přesvědčivé
argumenty pro to, že větší zdravotní
varování, obrázková varování či
standardizované krabičky podpoří
nelegální obchod s tabákovými výrobky
a sníží tržby z legálních prodejů.2 Dva
ČS, které již obrázková varování zavedly,
nezaznamenaly nárůst nelegálního
obchodu. Ve Spojeném království, kde
se obrázková varování používají od roku
2008, dokonce podíl nelegálního trhu
postupně poklesl ze 14 % na 9 %.32
Krabičky na tabákové výrobky se
snadno padělají, a proto tabákový
průmysl na veškerá balení umisťuje
skryté značení, s jehož pomocí lze
rozlišit pravé a padělané krabičky. Podle
nové směrnice budou krabičky muset
obsahovat veškerá zdravotní varování a
jiná značení požadovaná na stávajících
obalech, takže padělat je nebude o nic
snazší.33
Potírání nelegálního obchodu je úkolem
orgánů vymáhajících právo. Protokol
o nezákonném obchodu (ITP) k WHO
FCTC byl přijat v listopadu 2012 a po jeho
ratifikaci bude mít EU lepší podmínky
pro boj s nelegálním obchodováním.
Opatření zakotvená ve směrnici
budou vyžadovat, aby všichni výrobci
implementovali systémy pro sledování
a dohledávání tabákových výrobků, a
jsou koncipována tak, aby EU vyhověla
požadavkům ITP.

Mýtus č. 3:

Mýtus č. 6:

Mýtus č. 8:

Veřejnost tyto návrhy
nepřijímá dobře

Složitá opatření (např.
pravidla pro ingredience
či sledování a dohledávání
tabákových výrobků)
by mohla ohrozit
životaschopnost řady
malých a středních podniků
(MSP)

Návrhy vytvoří obchodní
bariéry, místo aby je
odstraňovaly

SKUTEČNOST
Omezování tabákových výrobků
je u občanů EU populární: 76 % lidí
podporuje obrázková varování
na krabičkách, 73 % je pro lepší
bezpečnostní prvky na krabičkách, 63 %
by zakázalo příchutě a 57 % se vyslovuje
pro strohé, standardizované obaly.17

Mýtus č. 4:
Návrh poškodí zaměstnanost
v EU
SKUTEČNOST
Návrhy obsažené ve směrnici sníží
spotřebu tabáku odhadem o 2 %
během pětiletého období. Tento
pokles tržeb povede k mírnému snížení
zaměstnanosti v tabákovém sektoru,
což je pokračování dlouhodobého
trendu. Tabákový průmysl však nepatří
k pracovně intenzivním sektorům.
V roce 2008 zaměstnával pouze 34
000 osob34, neboli 0,015 % všech
zaměstnanců v EU27. Nižší výdaje na
tabákové produkty znamenají vyšší
výdaje na netabákové produkty a
služby v pracovně intenzivnějších
sektorech. Tyto sektory zaznamenají
růst poptávky po svých produktech a
růst zaměstnanosti – podle odhadů
přibude v EU za příštích pět let 2 234
pracovních míst35.

Mýtus č. 5:

Návrh poškodí pěstitele
SKUTEČNOST
Tabák pěstovaný v EU představuje
jen čtvrtinu dodávek tabáku pro
evropský tabákový průmysl.36 37 Snížení
objemu tabákových produktů v EU o
1 % vyústí ve snížení sklizně tabáku
v Evropě maximálně o 0,25 %.37
Evropská obchodní organizace UNITAB
prohlásila, že zákaz charakteristických
příchutí nepoškodí pěstitele v EU.38

SKUTEČNOST
Implementace opatření ve směrnici
je odpovědností výrobců tabákových
produktů, nikoli MSP. Není tedy důvod
se obávat, že tyto návrhy poškodí
životaschopnost MSP. Maloobchodní
tržby postupně poklesnou, ale nikoli
přes noc, jelikož opatření budou mít
dopad hlavně na mladé, začínající
kuřáky a ne na ty stávající, takže
prodejny budou mít čas se přizpůsobit.

Mýtus č. 7:
Další omezení upravující
podobu krabiček poruší
práva duševního
vlastnictví, což povede k
nárokům na odškodnění
SKUTEČNOST
Používání ochranných známek
tabákových produktů je již omezeno
právními normami. Použití ochranné
známky je výsada, nikoli právo, jak
vysvětluje dohoda TRIPS ve článcích 20
a 8(1), které stanoví, že „členové mohou
přijmout opatření nezbytná k ochraně
veřejného zdraví (...) za předpokladu,
že taková opatření jsou v souladu s
ustanoveními této dohody“. Dohody
o mezinárodním obchodě nezakládají
právo na používání ochranných
známek a v každém případě umožňují
vládám uvádět do praxe opatření k
ochraně veřejného zdraví.39 Ochranné
známky jsou již omezeny právem EU
v momentálně platné směrnici40 a
směrnici o léčivých přípravcích41, aniž
vzniká nárok na kompenzaci.

- smoke free partnership briefing -

SKUTEČNOST
Jak uvádí Hodnocení dopadů, návrhy ve
směrnici zajistí, aby ČS sladily národní
legislativu s mezinárodními závazky
a vědeckými poznatky za současného
zajištění vysoké úrovně zdravotní
ochrany, jak požaduje právo EU.2

Mýtus č. 9:
Standardní obaly a
rozměrnější zdravotní
varování způsobí zmatek a
zvýšené náklady pro malé
podniky
SKUTEČNOST
Prodávat standardizovaná balení a
balení plná značek je stejně snadné.
Odhady tabákového průmyslu, že
každá transakce se prodlouží o 45
sekund, jsou založeny na průzkumu
názorů pouhých 6 maloobchodníků
prodávajících tabákové výrobky.42
Objektivní výzkum, který měřil
více než 5 000 transakcí, zjistil, že
standardizovaná balení neprodlužují
čas potřebný na vyřízení transakce.43
Tento závěr podporují i zkušenosti z
Austrálie.44

Mýtus č. 10:
Tabákový průmysl by měl
mít stejné právo ovlivňovat
politický proces jako
zdravotnická komunita
SKUTEČNOST
Tabák není produkt jako každý
jiný. Je to jediný legálně prodávaný
spotřební produkt na trhu, který při
zamýšleném použití působí smrt. Z
tohoto důvodu Spojené království a
více než 170 dalších zemí podepsalo
Rámcovou úmluvu WHO o kontrole
tabáku, která vládám ukládá povinnost
přísně regulovat tabákové výrobky a
zabezpečit politiku jejich omezování
před obchodními zájmy tabákového
průmyslu.
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Zlepšení směrnice
Iniciativa Smokefree Partnership se domnívá, že směrnici by bylo možné vylepšit následujícími
způsoby.
Standardizované obaly
[(40), (41) čl. 24]

4

ČS mohou zavést standardizované
obaly, ale my se domníváme, že by to
směrnice měla stanovit jako povinnost,
jelikož je dostatečně prokázáno,
že krabičky bez jakýchkoli prvků
odlišujících značku (barvy, loga apod.) s
výjimkou názvu produktu vyvedeného
standardním písmem účinně zvyšují
dopad zdravotních varování a omezují
atraktivitu krabiček zejména pro
mladé lidi. Citujme jednoho manažera
společnosti Philip Morris: „Naším
konečným komunikačním prostředkem
s naším kuřákem je samotný obal. Za
nepřítomnosti jiných marketingových
poselství je balení (...) jediným prvkem,
který vyjadřuje podstatu naší značky.“45

Sledovatelnost a bezpečnostní
prvky
[čl. 14]
Návrh směrnice požaduje, aby v
EU fungoval systém sledování a
dohledávání tabákových výrobků
až po jednotlivá balení v celém
dodavatelském řetězci (s výjimkou
maloobchodu). Stávající směrnice
svěřuje Komisi pravomoc přijmout
technická opatření související se
sledovatelností a identifikací. Toto

nové opatření posílí pravomoci
členských států v oblasti potírání
nelegálního obchodu a umožní
spotřebitelům ověřit pravost
tabákových výrobků. Účinnost
tohoto návrhu by však výrazně
podpořily povinné vazby mezi
identifikačními prvky na baleních a
vnějším obalu, neviditelné i viditelné
bezpečnostní prvky a také zajištění
toho, aby ukládání dat získaných
při sledování tabákových výrobků a
přístup byly nezávislé na tabákových
společnostech.

Výrobky obsahující nikotin
[čl. 18]
Stávající návrh požaduje, aby
výrobky s koncentrací nikotinu
přesahující jistou úroveň musely být
povoleny jako medicínské produkty
a aby produkty s nižší koncentrací
spadaly do působnosti směrnice.
Důrazně doporučujeme, aby všechny
netabákové produkty obsahující
nikotin musely být povoleny jako
medicínské produkty. Důvody:
• Medicínská regulace zajistí, že
kuřákům budou k dispozici kvalitní
výrobky, a zamezí jejich prodej či
nabídku dětem a mladým lidem,
kteří nekouří. Umožní také zákaz
nasládlých příchutí (jako žvýkačka,

- smoke free partnership briefing -

čokoláda a vanilka), které jsou
atraktivní pro děti.
• Je
 těžké určit, kudy ve směrnici
probíhá hranice, protože množství
nikotinu, které spotřebitel absorbuje,
závisí na způsobu užití produktu a
nikoli na samotném obsahu nikotinu.
Směrnice ve svém současném znění
by byla nekvalitní normou, jelikož
určit, zda se produkt nachází nad
dělicí čárou, či pod ní, je složité a
nákladné, takže velice podobné
výrobky by mohly podléhat výrazně
odlišným regulačním režimům.
• Výrobky spadající do působnosti
směrnice budou muset mít vpředu a
vzadu následující varování zabírající
30 % plochy: „Tento výrobek obsahuje
nikotin a může škodit Vašemu
zdraví.“ Toto varování je zavádějící a
mohlo by kuřáky odradit od náhradní
nikotinové terapie (NNT). NNT je v EU
povolena jako medicínský prostředek
pomáhající kuřákům zbavit se svého
návyku, protože je účinná, aniž
působí škody. Pokud budou muset být
všechny výrobky obsahující nikotin
povoleny jako léčivý výrobek tyto
varování již nebude potřeba.

Zdroje
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Special Eurobarometer 385, Attitudes of Europeans towards tobacco 2012: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_
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