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KOMISSION PÄÄTÖS, 

tehty 12/IV/2006, 

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

erityisvaroitusta varten 26 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 
C(2005) 1452 lopullinen muuttamisesta 

(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 2 kohdan 

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 erityisvaroitus. 

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

(3) Tällaisten yhdistelmävaroitusten on oltava päätöksessä 2003/641/EY asetettujen 
sääntöjen mukaisia. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti valikoima 
lähdeasiakirjoja, jotka sisältävät yhdistelmävaroituksia, hyväksyttiin komission 26 
päivänä toukokuuta 2005 tekemällä päätöksellä C(2005) 1452 lopullinen. 

(4) Päätöksen 2003/641/EY 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen lauseen mukaisesti 
yhdistelmävaroitukset toimitettiin jäsenvaltioille sähköisin keinoin 12 päivänä 
heinäkuuta 2005. 

(5) Komission 26 päivänä toukokuuta 2005 tekemällä päätöksellä C(2005) 1452 
lopullinen hyväksyttyä valikoimaa lähdeasiakirjoja, jotka sisältävät 
yhdistelmävaroituksia, joihin kuuluu valokuva tai muu kuva ja direktiivin 2001/37/EY 

                                                 
1 EUVL L 226, 10.9.2003, s. 24. 
2 EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26. 
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liitteessä I tarkoitetun erityisvaroituksen mukainen vastaava teksti, voidaan soveltaa 
useimpiin tupakkatuotteiden pakkauksiin. Eräät tupakkatuotteiden pakkaukset 
edellyttävät erityissäännösten antamista yhdistelmävaroitusten editoimisesta kuvien 
vääristymien välttämiseksi. Tupakkatuotteiden kyseisten pakkausten osalta olisi 
laadittava painatusta koskevat tekniset lisäerittelyt, 

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:  

1 artikla 

Muutetaan päätös C(2005) 1452 lopullinen seuraavasti:  

(1) Korvataan 1 artiklan toinen kohta seuraavasti:  
”Yhdistelmävaroitusten painatusta koskevat tekniset erittelyt vahvistetaan liitteissä II 
ja III.” 

(2) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä I. 

(3) Lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva liite III. 

2 artikla 

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 12/IV/2006. 

 Komission puolesta 
 Markos KYPRIANOU 
 Komission jäsen
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LIITE I 

”LIITE II 

Painatusta koskevat tekniset erittelyt 

Yhdistelmävaroitukset on tuotettava muuttamatta mitenkään niiden mittasuhteita tai värejä, 
ellei liitteessä III täsmennetä toisin. 

Yhdistelmävaroitukset on laadittu kokonaisiksi kuviksi, eikä niitä saa muuttaa, ellei liitteessä 
III täsmennetä toisin. 

Yhdistelmävaroitusten painatuksessa vähimmäisvaatimus värien osalta: neliväri, CMYK, 
linjatiheys 133 lpi (lines per inch). 
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LIITE II 

”LIITE III 

Jos pakkauksen koko niin vaatii, yhdistelmävaroituksia voidaan muuttaa seuraavien sääntöjen 
mukaisesti. 

Tekstiosien graafinen editointi on toteutettava muuttamalla kirjasinkokoa ja rivijakoa hyvän 
luettavuuden varmistamiseksi. 

Niiden yhdistelmävaroitusten osalta, joissa teksti on kuvamuodossa, graafinen editointi on 
suoritettava muuttamalla kirjasinkokoa ja rivijakoa. Kuvamuotoisen tekstin ja sitä vastaavan 
erityisvaroituksen tekstin vaatimien tilojen suhde on säilytettävä.  

Niiden yhdistelmävaroitusten osalta, joissa valokuva tai muu kuva on kuvamuodossa, 
graafinen editointi on suoritettava muuttamalla valokuvan tai muun kuvan mittakaavaa ja 
valokuvan tai muun kuvan ja erityisvaroituksen vastaavan tekstin vaatimaa suhteellista tilaa. 

- Jos yhdistelmävaroituksen korkeuden ja leveyden suhde on alle 0,8 ja 
erityisvaroituksen vastaava teksti on lähdeasiakirjojavalikoimassa sijoitettu valokuvan 
tai muun kuvan alle, teksti voidaan siirtää valokuvan tai muun kuvan oikealle puolelle. 

- Jos yhdistelmävaroituksen korkeuden ja leveyden suhde on yli 1,2 ja 
erityisvaroituksen vastaava teksti on lähdeasiakirjojavalikoimassa sijoitettu valokuvan 
tai muun kuvan viereen, teksti voidaan siirtää valokuvan tai muun kuvan alapuolelle. 

 




