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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.

Uzmanības centrā — 
tabakas izstrādājumu 
marķēšana un iepakošana
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Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību 
(FCTC) 11. un 13. panta un to īstenošanas vadlīniju 
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©
 A

SH

Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.



Kas ir Pasaules Veselības organizācijas Vispārējā konvencija 
par tabakas uzraudzību (FCTC)?
Vispārējā konvencija par tabakas uzraudzību ir pasaulē pirmais 
starptautiskais sabiedrības veselības līgums. Konvencijas mērķis 
ir aizsargāt pašreizējās un nākamās paaudzes no iznīcinošām, 
veselību ietekmējošām tabakas patēriņa un tabakas dūmu 
iedarbības radītām vides, sociālām un ekonomiskām sekām, 
izmantojot uz pierādījumiem balstītu politiku un juridiski 
saistošus pienākumus. Līgumu ir ratifi cējušas un līdz ar to 
piekritušas īstenot 172 valstis un organizācijas (zināmas kā 
Puses), piemēram, Eiropas Savienība.1  

Kādi ir Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību 11. 
un 13. panta mērķi un to īstenošanas vadlīnijas?
Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību 11. panta 
mērķis ir nodrošināt, lai patērētāji ar brīdinājumu par ietekmi 
uz veselību palīdzību tiek pietiekami informēti par tabakas 
izstrādājumu kaitīgumu un viņus nemaldina tabakas nozares 
uzņēmumu reklāmas un veicināšanas taktikas. Vispārējās 
konvencijas par tabakas uzraudzību 13. pantā Pusēm ir noteikts 
piecu gadu laikā pēc ratifi cēšanas ieviest vispārēju aizliegumu 
tabakas izstrādājumu reklāmai, veicināšanai un sponsorēšanai.

Kā tika izstrādātas 11. un 13. panta īstenošanas vadlīnijas?
2007. gada jūlijā notikušajā 2. FCTC Pušu konferencē (2. 
Pušu konference) Puses apstiprināja darba uzsākšanu pie 11. 
un 13. panta īstenošanas vadlīniju izstrādes (brīdinājumi uz 
iepakojuma un tabakas reklāma, sponsorēšana un veicināšana). 
Vadlīniju mērķis ir atbilstīgi esošajai izpētes un starptautiskajai 
pieredzei nodrošināt praktisku ceļvedi, kā ieviest efektīvu 
politiku iepakojumu marķēšanai ar brīdinājumiem un tabakas 
izstrādājumu reklāmas, veicināšanas un sponsorēšanas 
aizliegumu. Vadlīnijas ir Pušu kopīga darba rezultāts, un tās tika 
vienprātīgi pieņemtas 2008. gada novembrī notikušajā 3. Pušu 
konferencē, kurā piedalījās vairāk nekā 160 Pušu pārstāvju.

Kas vadlīnijās teikts par 11. un 13. pantu?
11. panta īstenošanas vadlīnijās atzīts, ka labākais patērētāju 
informēšanas veids ir lieli vizuāli brīdinājumi uz abām paciņas 
pusēm apvienojumā ar vienkāršu, standartizētu iepakojumu un 
smēķēšanas atmešanas palīdzības tālruņa numuriem. Vizuālie 
brīdinājumi ir attēli, kas ilustrē tabakas lietošanas veselības 
riskus. Vienkārša iepakojuma ieviešanas pasākumi ir logotipa 
izņemšana un zīmola nosaukuma attēlošana noteiktā fontā, 
lai izvairītos no logotipa un zīmola attēlojuma pievilcības. 
Standartizēta iepakojuma ieviešanas pasākumi nosaka 
paciņas materiālu, formu un lielumu, lai nepieļautu uzmanību 
piesaistoša un pievilcīga paciņu dizaina izveidi.

13. panta īstenošanas vadlīnijas nosaka plašu tabakas 
reklāmas, veicināšanas un sponsorēšanas defi nīciju, kas ietver 
korporatīvo sociālo atbildību un iepakošanas jautājumus. Tajās 
ir teikts, ka “tabakas reklamēšana un veicināšana.. ietver arī.. 
iepakojuma un izstrādājumu dizaina tirdzniecību veicinošas 
iezīmes”. Tāpēc šāda vispārējā aizlieguma ieviešanai ieteikts 

pieņemt noteikumus par vienkārša, standartizēta iepakojuma 
izmantošanu.

Kāda ir saistība starp Tabakas izstrādājumu direktīvas 
(2001/37/EK) pārskatīšanu2 un 11. un 13. pantu? 
Tabakas izstrādājumu direktīvu ES pieņēma 2001. gadā pirms 
Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību ratifi cēšanas. 
Tāpēc pašreizējā Tabakas izstrādājumu direktīva neatbilst 
Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību 11. un 13. 
pantam un tās īstenošanas vadlīnijām. Tabakas izstrādājumu 
direktīvu pašlaik pārskata. Šādā situācijā ES paveras unikāla 
iespēja īstenot 11. un 13. panta prasības, ieviešot obligātus 
lielus vizuālus brīdinājumus uz abām paciņas pusēm un 
vienkāršu, standartizētu iepakojumu. Šādu pasākumu 
pieņemšana ES līmenī būtu saistoša 27 dalībvalstīm un ļautu 
tām pievienoties 41 valstij un jurisdikcijai, kas jau ir noteikušas 
prasības par vizuālo brīdinājumu ieviešanu.3 Pieņemot 
vienkārša, standartizēta iepakojuma ieviešanas prasības, ES 
varētu atgūt globālā līdera lomu tabakas kontroles jomā.

Kāda ir situācija vizuālo brīdinājumu un standartizētu 
iepakojumu jomā citur pasaulē?
Daudzas valstis visā pasaulē īsteno jaunus tabakas izstrādājumu 
iepakojumu un marķēšanas plānus.

•  Austrālijas valdība ir paziņojusi, ka no 2012. gada 1. jūlija 
visi tabakas izstrādājumi ir jāpārdod vienkāršā iepakojumā, 
un esošie vizuālie brīdinājumi par ietekmi uz veselību 
tiks pilnveidoti un paplašināti, lai klātu 75 % no paciņas 
priekšpuses un 90 % — no aizmugures. 

•  Kanādā, kas ir pirmā valsts, kurā tika pieprasīta vizuālu 
brīdinājumu izmantošana, 2012. gadā brīdinājumi klās 75 % 
no paciņas priekšpuses un aizmugures.

•  Urugvaja ir pieņēmusi noteikumus, ka vizuālajiem 
brīdinājumiem ir jāklāj 80 % no paciņas priekšpuses un 
aizmugures. Brazīlijā, Meksikā, Paragvajā un Venecuēlā ir 
spēkā prasība izmantot vizuālos brīdinājumus.

•  Āzijā Singapūra 2004. gadā bija viena no pirmajām pasaules 
valstīm, kas ieviesa vizuālos brīdinājumus par ietekmi uz 
veselību. Tai sekoja Taizeme (2005), Bruneja (2008) un 
Malaizija (2009).

Kāpēc iepakojumam ir tik liela nozīme?
Tabakas nozares uzņēmumi vienmēr izmantojuši tabakas 
izstrādājumu iepakojumu kā spēcīgu reklāmas un mārketinga 
rīku. Kopš reklāmas aizlieguma lielākajā daļā ES valstu tabakas 
industrija pārdošanas veicināšanā lielā mērā ir balstījusies uz 
tabakas izstrādājumu iepakojumu. Kāds vadošs “Philip Morris” 
darbinieks atzina: “Mūsu pēdējais līdzeklis saziņai ar smēķētāju 
ir pati paciņa. Kad nav nekādu citu mārketinga vēstījumu, 
mūsu iepakojums ir vienīgais veids, kā darīt zināmu mūsu 
zīmola būtību.”4 

Kas liecina par obligāto vizuālo brīdinājumu iedarbīgumu?
Tā vietā, lai tabakas industrija izmantotu iepakojumu kā 
mārketinga rīku, valstis ar brīdinājumu starpniecību var 
efektīvi un veiksmīgi informēt plašu sabiedrību par tabakas 
lietošanas kaitīgumu. Fakti liecina, ka viens no labākajiem 
veidiem, kā sekmēt informētību par tabakas kaitīgumu, 
ir obligāti lieli vizuāli brīdinājumi paciņu priekšpusē un 
aizmugurē. Ir daudz lielāka iespēja, ka tie pievērsīs uzmanību 
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1  No 2010. gada 29. oktobra. PVO, 
“Atjaunināts PVO FCTC statuss: 
ratifi kācija un valstu pievienošanās” 
[Updated Status of the WHO FCTC: 
Ratifi cation and Accession by country]. 
Sk. http://www.fctc.org/images/stories/
ratifi cation_latest_Saint%20Vincent%20
and%20Grenadines.pdf

2  Direktīva par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu tabakas 
izstrādājumu ražošanu, noformējumu 
un pārdošanu (2001/37/EK).

3  Canadian Cancer Society, “ Brīdinājumi 
par ietekmi uz veselību uz cigarešu 
iepakojuma; starptautisks ziņojums” 
[Cigarette Package Health Warnings: 
International Status Repor], (2010. 

VISPĀRĒJĀS KONVENCIJAS PAR TABAKAS 
UZRAUDZĪBU 13. PANTA IEVIEŠANAS 
VADLĪNIJAS; 16. PUNKTS “VIENKĀRŠS 
IEPAKOJUMS”
“Uz iepakojuma izvietotās reklāmas vai veicināšanas 
ietekmi var novērst, pieprasot ieviest vienkāršu 
iepakojumu: ..divas ..kontrastējošas krāsas..; tikai 
zīmola nosaukums, izstrādājuma nosaukums un/
vai ražotāja nosaukums, ..nekādu logotipu vai citu 
iezīmju, izņemot veselības brīdinājumu, nodokļu 
markas un cita valsts apstiprināta informācija 
vai marķējumi; noteikts fonta stils un lielums 
un standartizēta forma, lielums un materiāli. 
Iepakojumā vai uz tā, vai uz atsevišķām cigaretēm 
vai citiem tabakas izstrādājumiem nedrīkst būt 
nekādi reklāmas vai veicināšanas materiāli.”
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un ļaus labāk uztvert informāciju, nekā tikai tekstuālu 
brīdinājumu izmantošana.5 Turklāt smēķētāji, visticamāk, 
atcerēsies lielākus, nevis mazākus brīdinājumus. Tāpat viņi 
mēdz pielīdzināt tabakas lietošanas risku nozīmīgumu 
brīdinājuma izmēram. Kanādā veiktajā pētījumā tika atklāts, 
ka vizuālie brīdinājumi ir īpaši efektīvi jauniešu vidū — vairāk 
nekā 90 % jauniešu piekrīt, ka brīdinājumu attēli ir snieguši 
tiem svarīgu informāciju par tabakas lietošanas ietekmi uz 
veselību, ir precīzi un padara smēķēšanu mazāk pievilcīgu.6-7 
Bez tam ir pierādījumi, ka attēlu izmantošana paciņas abās 
pusēs ir iedarbīgāka nekā tikai uz vienas puses.8 Tāpēc ir 
ārkārtīgi būtiski, lai lielie vizuālie brīdinājumi ir attēloti gan uz 
paciņas priekšpuses, gan aizmugures.

Kas liecina, ka vienkāršs, standartizēts iepakojums ir 
iedarbīgs?
Fakti liecina, ka lielākas efektivitātes sasniegšanai vizuālie 
brīdinājumi ir jāapvieno ar vienkāršu, standartizētu 
iepakojumu. Tas ir nepieciešams, lai patērētāju uzmanību 
nenovērš vai neskaidrības nerada pretrunīgs tabakas nozares 
uzņēmumu rūpīgi pārdomāts zīmolu attēlojums, padarot 
izstrādājumus patērētāju acīs drošus un pievilcīgus. Kā 
norādīts “Sambrook” ziņojumā, “fakti liecina, ka krāsu, 
zīmola attēlojuma un logotipu izņemšana no iepakojumu 
noformējuma mazina iepakojuma pievilcību un sekmē 
iespēju brīdināt patērētāju par kaitējumu veselībai”.10 Arī 
daudznacionālais fi nanšu pakalpojumu uzņēmums “Citigroup” 
atzinis, ka standartizēts iepakojums ir “lielākais no normatīvo 
aktu radītajiem draudiem industrijai, jo iepakojums 
ir nozīmīgākais paņēmiens, ar kura palīdzību tabakas 
uzņēmumiem ir jāsazinās ar patērētāju un jāveido izstrādājumu 
savstarpējā atšķirība”.11 

Vai sabiedrība atbalsta vizuālu brīdinājumu ieviešanu? Jā.
Saskaņā ar 2010. gada maijā publicētajiem “Eurobarometr” 
pētījuma datiem 75 % eiropiešu atbalsta obligātu vizuālo 
brīdinājumu ieviešanu un 54 % — vienkārša iepakojuma 
izmantošanu.13

Kas iebilst pret šiem pasākumiem?
Tabakas industrija ir principiāla šo pasākumu ieviešanas 
pretiniece. Tabakas nozares uzņēmumi ir ieguldījuši milzīgus 
pūliņus, pretojoties šo līdzekļu ieviešanai, izmantojot arī 
fi nansēšanas un mazumtirgotāju apvienības, kas rīko kampaņas 
pret šādiem ierobežojumiem. Turklāt tabakas industrija 
nerimstoši lobē politikas veidotājus nacionālā un Eiropas 

līmenī, izplatot to vidū kļūdainus juridiskus un ekonomiskus 
argumentus. 

Kādi ir industrijas galvenie argumenti un taktika?
Viens no tabakas industrijas galvenajiem argumentiem ir tas, 
ka vienkāršu, standartizētu paciņu izmantošana palielinās 
nelikumīgas tirdzniecības apjomus un tādējādi veicinās 
darbavietu samazināšanos un fi nansiālus zaudējumus 
mazumtirdzniecībā. Nozares uzņēmumi arī norāda uz 
potenciāliem tiesvedības draudiem, kurus īstenos, ja pieņems 
vienkārša, standartizēta iepakojuma lietošanu. Neviens no 
industrijas argumentiem nebalstās uz pierādījumiem.

Viena no industrijas taktikām ir centieni novilcināt Tabakas 
izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu, lai šos pasākumus 
neizskatītu koplēmuma procedūrā pirms jaunā Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2014. gada vidū.

Vai vienkārša, standartizēta iepakojuma ieviešana palielinās 
nelegālās tirdzniecības apjomus? Nē.
Tabakas industrija apgalvo, ka standartizēta iepakojuma 
izmantošana palielinās cigarešu viltošanu.14 Taču standartizēts 
iepakojums vienmēr tiek izmantots kopā ar vizuālo 
brīdinājumu. Nav pierādījumu, ka lieli vizuālie brīdinājumi 
un standartizēts iepakojums atvieglotu viltošanu. Ņemot vērā, 
ka atsevišķu viltoto cigarešu veidu vienas paciņas ražošanas 
izmaksas ir ļoti zemas (dažos gadījumos to pārdošanas cena 
kontrabandistiem ir 14 euro centi par paciņu15), grūti apgalvot, 
ka vienkāršs iepakojums samazinās šādu izstrādājumu cenas.16 
Turklāt pētījumi liecina, ka lēmumā par viltotas tabakas iegādi 
paciņas izskatam nebija nozīmes — šāda lēmuma pamatā ir 
viltoto izstrādājumu pieejamība un cena.17

Vai šādu pasākumu pieņemšana radīs zaudējumus 
mazumtirdzniecības nozarē? Nē.
Mazumtirdzniecības nozare Eiropā ir daudzveidīga, tāpēc 
šādu apgalvojumu ir grūti pamatot. Vairums mazumtirgotāju 
nepārdod tikai tabakas izstrādājumus. Bez tam smēķējošo 
skaits lielākajā daļā Eiropas valstu pēdējās desmitgadēs 
samazinās, un veikali ir pielāgojušies šai tendencei. Visbeidzot, 
pētījumi norāda — ja cilvēki tērē mazāk līdzekļu cigaretēm, 
viņi izlieto naudu savu produktu iegādei.18

Vai, izmantojot lielus vizuālos brīdinājumus un vienkāršu, 
standartizētu iepakojumu, tiks pārkāpts starptautiskais 
intelektuālā īpašuma likums? Nē.
Tabakas industrija apgalvoja, ka vienkārša, standartizēta 
iepakojuma lietošanas pasākumu pieņemšana pārkāps 
intelektuālā īpašuma likumu un izraisīs dārgu tiesvedību. Tomēr 
šie pasākumi atbilst starptautiskā intelektuālā īpašuma likuma (t. 
i, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem — TRIPS) un ES tiesību aktu 
normām.19 Intelektuālā īpašuma likuma pamatmērķis ir novērst 
preču zīmes izmantošanas iespēju tādām personām, kam šī 
preču zīme nepieder.20 Ja vienkārša, standartizēta iepakojuma 
ieviešanas pasākumus pieņems, preču zīmju īpašnieku īpašumā 
joprojām būs tiem piederošās preču zīmes un tās tiks aizsargātas 
pret neatļautu izmantošanu. Vienkārša, standartizēta iepakojuma 
ieviešanas pasākumi regulē tikai logotipu vai krāsu izmantojumu 
vispārējās interesēs un sabiedrības veselības nolūkos, kas īpaši ir 
atļauts gan starptautiskajā intelektuālā īpašuma likumā21-22, gan 
ES tiesību aktos.23

Trahtenbergs (žurnāls “Forbes”, 1987. gads)12 
“... kad mēs viņiem piedāvājām vienkāršās brūnās kastītēs 
iesaiņotas “Marlboro” cigaretes par puscenu, interesi izrādīja 
tikai 21 %, lai gan mēs apliecinājām, ka katra paciņa ir.. 
identiska  (izņemot atšķirīgo iepakojumu) tai, ko viņi parasti 
pērk pie vietējā tabakas izstrādājumu tirgotāja... Kā lai 
izskaidro šādu atšķirīgu attieksmi? Vienkārši! Smēķētāji ieliek 
cigaretes kabatā un izņem tās 20-25 reizes dienā. Cigarešu 
paciņa informē par tās īpašnieku. Patērētājs pauž, kā viņš 
vēlētos izskatīties citu acīs.”
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PUSAUDŽI SASKATA UZ EIROPĀ 
PIEDĀVĀTAJĀM ETIĶETĒM ATTĒLOTO 
VIZUĀLO BRĪDINĀJUMU EFEKTIVITĀTI9

“... Nesmēķējošo pusaudžu vērtējumā ieteiktās ES 
etiķetes ar vizuāliem brīdinājumiem ir efektīvāks 
paņēmiens, kas attur viņus no smēķēšanas, nekā ES 
tikai tekstu saturošie brīdinājumi.. tika atklāts, ka 
jaunāki [smēķējoši] pusaudži.. arī saskata etiķetēs ar 
vizuāliem brīdinājumiem efektīvākus līdzekļus, kas 
attur viņus no smēķēšanas..”
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Tas vēlreiz tika apstiprināts Punta Del Este Deklarācijā, ko 
vienprātīgi pieņēma 2010. gada novembrī 4. FCTC Pušu 
konferencē (4. Pušu konference) un kas nosaka, ka “Puses 
drīkst apstiprināt pasākumus, lai aizsargātu sabiedrības 
veselību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību realizēšanu 
saskaņā ar valsts sabiedrības veselības politiku, ar noteikumu, 
ka šādi pasākumi atbilst TRIPS līguma nosacījumiem”.24 Tā 
kā vienkārša, standartizēta iepakojuma ieviešanas pasākumi 
ir saskaņā ar TRIPS nolīgumu un to pieņemšanas mērķis ir 
sabiedrības veselības aizsardzība, šādi pasākumi ir juridiski 
pieļaujami, un tos var apstiprināt.

Vai, izmantojot lielus vizuālos brīdinājumus un vienkāršu, 
standartizētu iepakojumu, tiks pārkāpti starptautiskie 
tirdzniecības līgumi? Nē.
Šādi pasākumi atbilst Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
(PTO) pieņemtajiem starptautiskās tirdzniecības noteikumiem. 
Tie tiešām atbilst to sabiedrības veselības principu izņēmumu 
prasībām, kas noteikti saskaņā ar PTO Vispārējo vienošanos 
par tarifi em un tirdzniecību (GATT) un PTO Nolīguma par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā (TBT).25

Cik lielas būs ES un dalībvalstu izmaksas, ieviešot obligātos 
vizuālos brīdinājumus un vienkāršus, standartizētus 
iepakojumus? Izmaksu nebūs.
Šo pasākumu ieviešanas rezultātā ES un dalībvalstīm izdevumi 
neradīsies. Visas izmaksas sedz tabakas nozares uzņēmumi. 
Tāpēc šie ir ekonomiski ļoti izdevīgi pasākumi, ko nefi nansē 
nodokļu maksātāji. Tabakas uzņēmumi nepamatoti apgalvo, 
ka izmaksas būs pārmērīgi augstas, — tie pastāvīgi pārveido 
iepakojuma dizainu, tāpēc šim argumentam nav pamata.

Kāda ir Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanas 
procedūra?
Komisija pašlaik izstrādā tiesību akta priekšlikumu Tabakas 
izstrādājumu direktīvas pārskatīšanai, kas būs pieejams 2012. 
gada sākumā. Pēc tam priekšlikums tiks izskatīts koplēmuma 
procedūrā (Eiropas Parlaments un Padome). Pārskatītā 
Tabakas izstrādājumu direktīva ir jāpieņem līdz 2014. gadam.26 
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Ko Eiropas Komisija var darīt, lai nodrošinātu efektīvu 
11. un 13. panta un to īstenošanas vadlīniju ieviešanu ES 
līmenī?
Komisijas kompetencē ir iekļaut informāciju par obligātiem 
vizuāliem brīdinājumiem un vienkāršu, standartizētu 
iepakojumu savā priekšlikumā Tabakas izstrādājumu direktīvas 
pārskatīšanai. Eiropas Savienība ir neatkarīga Vispārējās 
konvencijas par tabakas uzraudzību Puse. Tāpēc Komisijai ir 
jānodrošina, ka tās pieņemtais priekšlikums ir saskaņā ar ES 
kā līguma Puses saistībām un ieviešanas vadlīnijām, kā arī ar 
jaunāko globālās tabakas kontroles politiku.

Ko Eiropas Parlaments var darīt, lai nodrošinātu efektīvu 
11. un 13. panta un to īstenošanas vadlīniju ieviešanu ES 
līmenī?
Eiropas Parlamentam — ES tieši vēlētajai institūcijai — un 
tā locekļiem ir jāatgādina un jāmudina savu valstu valdības 
efektīvi ieviest 11. un 13. pantu un to īstenošanas vadlīnijas 
visu ES pilsoņu vārdā, ņemot vērā sabiedrības atbalstu obligāto 
vizuālo brīdinājumu un vienkārša, standartizēta iepakojuma 
ieviešanā. Parlamentam būs izšķirošā nozīme, pieņemot 
Komisijas priekšlikumus Tabakas izstrādājumu direktīvas 
pārskatīšanai. Tāpēc īpaši svarīgi, lai Eiropas Parlamenta 
locekļi aktīvi atbalsta šādu pasākumu pieņemšanu.

Ko dalībvalstis var darīt, lai nodrošinātu efektīvu 11. un 13. 
panta un to īstenošanas vadlīniju ieviešanu ES līmenī?
Lai nodrošinātu 11. un 13. panta un to vadlīniju īstenošanu 
ES līmenī, dalībvalstīm ir jāpauž atbalsts obligāto vizuālo 
brīdinājumu un vienkāršu, standartizētu iepakojumu ieviešanā 
ES. Dalībvalstis var ietekmēt procedūru, arī apstiprinot 
vizuālo brīdinājumu ieviešanas pasākumus valsts līmenī. 
Tādējādi tiek netieši atbalstīta šo pasākumu pieņemšana 
ES līmenī. Visbeidzot, Francija,27 Somija,28 Beļģija29 un 
Apvienotā Karaliste30 ir paudušas savu ieinteresētību vienkārša, 
standartizēta iepakojuma ieviešanā, kas ir skaidrs signāls 
Eiropas Savienībai, ka šādi pasākumi gūtu atbalstu, tos 
pieņemot ES līmenī.
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