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KOMISSION PÄÄTÖS 

26/V/2005, 

valikoimasta lähdeasiakirjoja, jotka sisältävät värivalokuvia tai muita kuvia kutakin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY liitteessä I esitettyä 

erityisvaroitusta varten 
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KOMISSION PÄÄTÖS 

26/V/2005, 

valikoimasta lähdeasiakirjoja, jotka sisältävät värivalokuvia tai muita kuvia kutakin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY liitteessä I esitettyä 

erityisvaroitusta varten 

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 

ottaa huomioon tupakoinnin terveysvaikutuksista varoittavien värivalokuvien tai muiden 
kuvien käytöstä tupakkatuotteiden pakkauksissa 5 päivänä syyskuuta 2003 tehdyn komission 
päätöksen 2003/641/EY1 ja erityisesti sen 3 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 5 päivänä kesäkuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY2 mukaisesti 
kussakin tupakkatuotteiden, lukuun ottamatta suussa käytettäväksi tarkoitettuja 
tupakkatuotteita ja muita kuin poltettavia tupakkatuotteita, 
vähittäismyyntipakkauksessa ja muussa päällyspakkauksessa läpinäkyviä kääreitä 
lukuun ottamatta on oltava yleisvaroitus ja direktiivin liitteessä I olevasta luettelosta 
otettu lisävaroitus. 

(2) Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää värivalokuvia tai muita kuvia yhdistettyinä 
lisävaroituksiin. 

(3) Tällaisten yhdistelmävaroitusten on oltava päätöksessä 2003/641/EY asetettujen 
sääntöjen mukaisia. Yhdistelmävaroitukset on otettava komission tarjoamasta ennalta 
testattujen lähdeasiakirjojen arkistosta. Kutakin 14:ää lisävaroitusta varten on laadittu 
kuvat yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kuvitus on ennalta testattu 
kaikissa jäsenvaltioissa niin, että Euroopan unionissa vallitsevat kulttuurierot on otettu 
huomioon. 

(4) Ennakkotestauksen tulosten perusteella ja jotta kuvia olisi erilaisia rationaalisista 
emotionaalisiin valittiin kutakin 14:ää varoitusta kohti kolme kuvaa, jotka todettiin 
testeissä tehokkaimmiksi. Tästä kuva-arkistosta jäsenvaltiot voivat valita varoituksiin 
ne kuva-aiheet, jotka parhaiten soveltuvat esitettäviksi kyseisen maan kuluttajille, kun 
otetaan huomioon kulttuuritausta, ajattelutavat ja käyttöympäristö. 

                                                 
1 EUVL L 226, 10.9.2003, s. 24. 
2 EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26. 
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(5) Päätöksen 2003/641/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhdistelmävaroitukset ja 
tekniset eritelmät asetetaan saataville DVD-levyllä, jonka komissio toimittaa 
pyynnöstä. 

(6) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2001/37/EY 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset, 

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:  

1 artikla 

Valikoitujen lähdeasiakirjojen arkisto, joka sisältää yhdistelmävaroitukset, jotka muodostuvat 
valokuvasta tai muusta kuvasta ja direktiivin 2001/37/EY liitteen I mukaisesta 
lisävaroitustekstistä, vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä I. 

Yhdistelmävaroitusten painatukseen liittyvät tekniset eritelmät esitetään liitteessä II. 

2 artikla 

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 26/V/2005. 

 Komission puolesta 
 Markos KYPRIANOU 
 Komission jäsen 


