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KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2005/V/26 

dėl atrinktų pradinių dokumentų, kuriuose prie kiekvieno iš papildomų įspėjimų, 
išvardytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB 1 priede, pateikiamos 

spalvotos fotografijos ar kitokios iliustracijos, bibliotekos 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,  

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimą 2003/641/EB dėl spalvotų 
fotografijų ar kitų iliustracijų kaip įspėjimų apie sveikatai gresiantį pavojų pateikimo ant 
tabako pakuočių1, ypač į jo 3 straipsnį, 

kadangi: 

(1) Pagal 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/37/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, suderinimo2, ant kiekvieno tabako gaminių pakelio, išskyrus 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką ir kitus nerūkomojo tabako gaminius, ir ant bet 
kokios išorinės pakuotės, išskyrus papildomą permatomą vyniojamąjį popierių, turi 
būti pateikiamas bendrasis įspėjimas ir papildomas įspėjimas iš tos direktyvos I priede 
pateikto sąrašo.  

(2) Valstybės narės gali nuspręsti, ar kartu su papildomais įspėjimais kaip įspėjimus apie 
sveikatai gresiantį pavojų reikia pateikti spalvotas fotografijas ar kitas iliustracijas. 

(3) Tokie kombinuoti įspėjimai turi atitikti Sprendimo 2003/641/EB reikalavimus. Jie turi 
būti parinkti iš Komisijos pateiktos bibliotekos, kurią sudaro iš anksto patikrinti 
pradiniai dokumentai. Pasitarus su įvairiais ekspertais, kiekvienam iš 14 papildomų 
įspėjimų buvo sukurti paveikslėliai ar iliustracijos, kurios buvo iš anksto patikrintos 
visose valstybėse narėse, atsižvelgiant į Europos Sąjungos kultūrų įvairovę. 

(4) Kad paveikslėliai būtų įvairaus pobūdžio, tiek racionalaus, tiek emocinio poveikio, ir 
remiantis išankstinių bandymų rezultatais, kiekvienam iš 14 papildomų įspėjamųjų 
užrašų buvo parinkti 3 paveikslėliai, kurie bandymų metu pasirodė veiksmingiausi. Iš 
šios bibliotekos valstybės narės, atsižvelgdamos į kultūrines tradicijas, mentalitetą ir 
kontekstą, gali pasirinkti tas įspėjamąsias iliustracijas, kurios geriausiai tinka jų šalies 
vartotojams.  

                                                 
1 OL L 226, 2003 9 10, p. 24. 
2 OL L 194, 2001 7 18, p. 26. 
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(5) Vadovaujantis Sprendimo 2003/641/EB 3 straipsnio 2 dalimi, kombinuoti įspėjimai ir 
techninės specifikacijos bus publikuojamos DVD diske, kurį paprašius pateiks 
Komisija.  

(6) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2001/37/EB 10 straipsnio 
1 dalyje nurodyto Komiteto nuomonę. 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

Atrinktų pradinių dokumentų biblioteka, kurioje pateikiami kombinuoti įspėjimai, sudaryti iš 
fotografijos ar kitos iliustracijos ir atitinkamo papildomo įspėjimo, nurodyto Direktyvos 
2001/37/EB I priede, teksto, pateikiama šio sprendimo I priede. 

Techninės kombinuotų įspėjimų spausdinimo specifikacijos pateikiamos II priede. 

2 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms. 

Priimta Briuselyje, 2005/V/26 

 Komisijos vardu 
 Markos KYPRIANOU 
 Komisijos narys 


