
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
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LIITE I 

Valikoitujen lähdeasiakirjojen arkisto 

Tupakoivat kuolevat nuorempina. 

   

Tupakointi tukkii verisuonet sekä aiheuttaa sydänkohtauksia ja 
aivoveritulppia. 

   

Tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää, joka johtaa kuolemaan. 
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Tupakointi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Älä aloita. 

   

Lopettamalla tupakoinnin vähennät vaaraa sairastua kuolemaan johtaviin 
sydän- ja keuhkosairauksiin. 

   

Tupakointi voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman. 

   

Tupakointi vanhentaa ihoa. 
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Tupakointi voi vahingoittaa siittiöitä ja vähentää hedelmällisyyttä. 

   

Tupakointi aiheuttaa impotenssia ja voi heikentää verenkiertoa. 

   

Savu sisältää bentseeniä, nitrosamiineja, formaldehydiä ja vetysyanidia. 

   

Tupakointi raskauden aikana vahingoittaa lastasi. 
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Suojele lapsia: älä pakota heitä hengittämään tupakansavua. 

   

Lääkäriltä tai apteekista saat apua tupakoinnin lopettamiseen. 

   

Pyydä apua tupakoinnin lopettamiseen. 

   

Kutakin jäsenvaltiota koskeva kuva-arkisto: 
http//europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm 
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LIITE II 

Painatusta koskevat tekniset erittelyt 

Yhdistelmävaroitukset on tuotettava muuttamatta mitenkään niiden mittasuhteita tai värejä. 

Yhdistelmävaroitukset on laadittu kokonaisiksi kuviksi, eikä niitä saa muuttaa. 

Yhdistelmävaroitusten painatuksessa vähimmäisvaatimus: neliväri, CMYK, linjatiheys 133 
lpi (lines per inch). 




