
 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. 
 



LT 1   LT 

I PRIEDAS 

Atrinktų pradinių dokumentų biblioteka  

Rūkaliai miršta anksčiau  

    

Rūkymas pažeidžia arterijas, sukelia širdies priepuolį ir insultą 

    

Rūkymas sukelia mirtiną ligą – plaučių vėžį 

   

Rūkymas sukelia priklausomybę - nepradėk 
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Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus 

   

Rūkymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis 

   

Rūkančiųjų oda sensta greičiau 

   

Rūkymas pažeidžia spermatozoidus ir mažina vaisingumą 
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Rūkymas trikdo kraujotaką ir mažina lytinę potenciją 

   

Dūmuose yra benzolo, nitrozoaminų, formaldehido ir vandenilio 
cianido 

   

Rūkydamos nėščiosios kenkia vaisiui 

   

Apsaugokite vaikus: neverskite jų kvėpuoti rūkalų dūmais 
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Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti 

   

Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės į šeimos gydytoją 

   

Kiekvienos valstybės narės bylą galima rasti adresu: 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm 
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II PRIEDAS 

Techninės spausdinimo specifikacijos 

Kombinuoti įspėjimai turi būti atspausdinti nekeičiant jų proporcijų ar spalvų. 

Kombinuoti įspėjimai suprantami kaip vientisas paveikslėlis ir negali būti keičiami. 

Kombinuoti įspėjimai turi būti spausdinami naudojant keturių spalvų (CMYK) paletę, o 
minimalus reikalavimas yra 133 linijos į colį.  


