Lema del Dia Mundial sense Tabac 2016:

Prepara't per a
L'ENVASAT NEUTRE

Document oficial de l’Organització Mundial de la Salut OMS)
El 31 de maig de cada any l'OMS i els seus organismes associats celebren el Dia Mundial
Sense Tabac per posar èmfasi en els riscos sanitaris inherents al consum de tabac i advocar
per polítiques eficaces que contribueixin a reduir aquest consum.
En ocasió del Dia Mundial Sense Tabac 2016, l'OMS fa una crida a tots els països perquè es
preparin per a envasat neutre dels productes de tabac.
L'envasat és una important mesura de reducció de la demanda que disminueix l'atractiu dels
productes de tabac, restringeix l'ús dels paquets de tabac com a suports per publicitar i
promoure el tabac, limita l'empaquetat i etiquetatge enganyosos i augmenta l'eficàcia dels
advertiments sanitaris.
El que es pretén amb l'envasat neutre dels productes de tabac és restringir o prohibir l'ús de
logotips, colors, imatges de marca o informació promocional sobre l'envàs, excepte els noms
de la marca i del producte, que s'han de presentar en un color i tipografia estàndard.
En els articles 11 i 13 del Conveni Marc de l'OMS per al Control del Tabac (CMCT de l'OMS)
es recomana que les parts considerin l'adopció de l’eenvasat neutre.
L'envasat neutre reforça altres mesures que formen part d'un enfocament multisectorial
integral del control del tabac. El sector públic, la societat civil i la població en general poden
prendre mesures perquè els seus governs considerin l'adopció de l’envasat neutre.
Dades sobre l'envasat neutre
L'interès per l’envasat neutre va en augment a tot el món:
Al desembre de 2012, Austràlia es va convertir en el primer país que va aplicar
plenament l'envasat neutre.
El 2015, Irlanda, el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i França van
aprovar lleis per aplicar l'envasat neutre a partir de maig de 2016.
Diversos països es troben en una etapa avançada pel que fa a la consideració de
l'adopció de lleis sobre l'envasat neutre.

Objectius de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac 2016
Subratllar el paper de l'envasat neutre com a part d'un enfocament integral i
multisectorial del control del tabac.
Facilitar la formulació de polítiques pels estats membres i la implantació mundial de
l'envasat neutre proporcionant informació significativa, convincent i persuasiva.
Encoratjar els estats membres a reforçar les mesures i restriccions relatives a l'envasat
i l'etiquetatge, en particular pel que fa a la publicitat, la promoció i el patrocini, a
mesura que avancen cap a l'adopció de l'envasat neutre de manera gradual.
Donar suport als estats membres i la societat civil en els seus esforços contra la
ingerència de la indústria tabaquera en els processos polítics que condueixen a
l'adopció de lleis sobre l'envasat neutre.

