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KOMISJONI OTSUS 

26/V/2005, 

valitud alusdokumentide kogu kohta, mis sisaldb värvifotosid või muid illustratsioone 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ I lisas loetletud iga lisahoiatuse 

jaoks  

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, 

võttes arvesse komisjoni 5. septembri 2003. aasta otsust 2003/641/EÜ värvifotode ja muude 
illustratsioonide kasutamise kohta terviseohu hoiatusena tubakapakenditel,1 eriti selle artiklit 
3, 

ning arvestades järgmist: 

(1) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivile 2001/37/EÜ 
tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta2 peab kõikidel tubakatoodete tarbijapakenditel, 
välja arvatud suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka ja muude suitsuvabade 
tubakatoodete pakenditel ning mis tahes välispakendil, välja arvatud läbipaistva 
ümbrise pinnal, olema üldhoiatus ja lisahoiatus, mis on valitud kõnealuse direktiivi I 
lisas sätestatud loetelust. 

(2) Liikmesriigid võivad otsustada, kas terviseohu hoiatused värvifotode või muude 
illustratsioonide kujul on nõutavad koos lisahoiatustega. 

(3) Niisugused ühendhoiatused peavad olema kooskõlas otsusega 2003/641/EÜ. Eelkõige 
peavad need olema võetud komisjoni esitatud eelkatsetatud alusdokumentide kogust. 
Pidades nõu eri ekspertidega, loodi pildid ja muud illustratsioonid kõigi 14 
lisahoiatuse jaoks ning eelkatsetati neid kõikides liikmesriikides, võttes arvesse 
Euroopa Liidu kultuurilist mitmekesisust. 

(4) Eesmärgiga saada erinevaid kujundeid, nii mõistusele kui tunnetele mõjuvaid, ning 
lähtudes eelkatsetusete tulemustest, on valitud kolm kujutist igaühe jaoks 14 
lisahoiatusest, kuna katsetamisel on need osutunud kõige tõhusamaks. Sellest kogust 
võivad liikmesriigid valida illustratsioonid, mis sobivad kõige paremini asjaomase 
riigi tarbijatele, võttes arvesse kultuurilisi tavasid, tundlikkust ja konteksti. 

                                                 
1 ELT L 226, 10.9.2003, lk 24. 
2 EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26. 
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(5) Vastavalt otsuse 2003/641/EÜ artikli 3 lõikele 2 tehakse ühendhoiatused ja tehnilised 
näitajad kättesaadavaks DVD-l, mida saab komisjonilt taotluse alusel.  

(6) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/37/EÜ artikli 10 
lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:  

Artikkel 1 

Valitud alusdokumentide kogu, mis sisaldab ühendhoiatusi, mis koosnevad fotost või muust 
illustratsioonist ning sellele vastavast direktiivi 2001/37/EÜ I lisas loetletud lisahoiatuse 
tekstist, on esitatud käesoleva otsuse I lisas. 

Ühendhoiatuste trükkimise trükitehnilised näitajad on esitatud II lisas. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel, 26/V/2005 

 Komisjoni nimel 
 komisjoni liige  
 Markos KYPRIANOU 


