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KOMISJONI OTSUS, 

12/IV/2006, 

millega muudetakse komisjoni 26. mai 2005. aasta otsust K(2005) 1452 lõplik valitud 
alusdokumentide kogu kohta, mis sisaldab värvifotosid või muid illustratsioone kõikide 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ I lisas loetletud lisahoiatuste 
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 lõiget 2, 

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 komisjoni otsusega 
2003/641/EÜ. Vastavalt kõnealuse otsuse artikli 3 lõikele 1 võeti komisjoni 26. mai 
2005. aasta otsusega K(2005) 1452 lõplik vastu valitud alusdokumentide kogu, mis 
sisaldab ühendhoiatusi. 

(4) Vastavalt otsuse 2003/641/EÜ artikli 3 lõikele 2 tehti ühendhoiatused liikmesriikidele 
elektrooniliselt kättesaadavaks 12. juulil 2005. 

(5) Komisjoni 26. mai 2005. aasta otsusega K(2005) 1452 lõplik vastu võetud valitud 
alusdokumentide kogu, mis sisaldab värvifotosid või muid illustratsioone ja vastavat 
teksti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ I lisas loetletud 
lisahoiatuste jaoks, võib kasutada enamiku tubakapakendite puhul. Mõnede 
tubakapakendite puhul on vaja erisätteid ühendhoiatuste redigeerimiseks, et vältida 

                                                 
1 ELT L 226, 10.9.2003, lk 24. 
2 EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26. 
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moonutusi. Nende tubakapakendite jaoks tuleb välja töötada trükkimise trükitehnilised 
näitajad, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:  

Artikkel 1 

Otsust K(2005) 1452 (lõplik) muudetakse järgmiselt:  

(1) Artikli 1 teine lõik asendatakse järgmisega: 
„Ühendhoiatuste trükkimise trükitehnilised näitajad on esitatud II ja III lisas.“ 

(2) II lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga. 

(3) Otsusele lisatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud III lisa. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel, 12/IV/2006. 

 Komisjoni nimel 
 komisjoni liige  
                                                                      Markos KYPRIANOU
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I LISA 

„II LISA 

Trükitehnilised näitajad 

Ühendhoiatused tuleb trükkida ilma ühegi muudatuseta proportsioonides või värvides, kui III 
lisas ei ole sätestatud teisiti. 

Ühendhoiatused on kavandatud tervikkujutisena ja neid ei tohi muuta, kui III lisas ei ole 
sätestatud teisiti. 

Ühendhoiatuste trükkimisel on värvidele esitatavad miinimumnõuded: neljavärvitrükk 
/CMYK/ rastritihedusega 133 rida tolli kohta.“ 
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II LISA 

„III LISA 

Kui pakendi suurus seda nõuab, võib ühendhoiatusi muuta vastavalt järgmistele eeskirjadele. 

Tekstiosa graafiline toimetamine toimub tähesuuruse ja reavahetuse muutmisega, et tagada 
parem loetavus. 

Ühendhoiatuste puhul, kus illustratsioon on tekst, toimub graafiline toimetamine tähesuuruse 
ja reavahetuse muutmisega. Tuleb kinni pidada teksti kui illustratsiooni ja lisahoiatuse vastava 
teksti suuruse suhtest.  

Ühendhoiatuste puhul, kus foto või muu illustratsioon on esitatud kujutisena, toimub 
graafiline toimetamine foto või muu illustratsiooni suuruse proportsionaalse muutmisega või 
foto või muu illustratsiooni ja lisahoiatuse vastava teksti suuruse suhte muutmisega. 

Kui ühendhoiatuse kõrguse ja laiuse suhe on väiksem kui 0,8, võib juhul, kui lisahoiatuse 
vastav tekst pannakse valitud alusdokumentide kogus foto või muu illustratsiooni alla, 
paigutada selle fotost või muust illustratsioonist paremale. 

Kui ühendhoiatuse kõrguse ja laiuse suhe on suurem kui 1,2, võib juhul, kui lisahoiatuse 
vastav tekst pannakse valitud alusdokumentide kogus foto või muu illustratsiooni kõrvale, 
paigutada selle foto või muu illustratsiooni alla.“ 




