
LT    LT 

 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 2006/IV/12 
K (2006) 1502 galutinis  

 

 

 

  

KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2006/IV/12 

iš dalies keičiantis 2005 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimą K(2005) 1452 galutinis 
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) 
 



LT 2   LT 

KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2006/IV/12 

iš dalies keičiantis 2005 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimą K(2005) 1452 galutinis 
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 3.2 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 Komisijos sprendimo 2003/641/EB 
reikalavimus. Pagal šio sprendimo 3 straipsnio 1 dalį atrinktų pradinių dokumentų 
biblioteka, kurioje pateikiami kombinuoti įspėjimai, buvo sudaryta 2005 m. gegužės 
26 d. Komisijos sprendimu K(2005) 1452 galutinis. 

(4) Pagal Sprendimo 2003/641/EB 3 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį kombinuoti įspėjimai 
valstybėms narėms buvo perduoti elektroninėmis priemonėmis 2005 m. liepos 12 d. 

(5) Atrinktų pradinių dokumentų biblioteka, sudaryta 2005 m. gegužės 26 d. Sprendimu 
K(2005) 1452 galutinis, kurioje pateikiami kombinuoti įspėjimai, sudaryti iš 
fotografijos ar kitos iliustracijos ir atitinkamų papildomų įspėjimų, išvardytų 
Direktyvos 2001/37/EB I priede, teksto, gali būti taikoma daugeliui tabako pakuočių.. 
Dėl kai kurių tabako pakuočių reikia priimti konkrečias nuostatas, kad būtų galima 

                                                 
1 OL L 226, 2003 9 10, p. 24. 
2 OL L 194, 2001 7 18, p. 26. 
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keisti kombinuotus įspėjimus, siekiant išvengti iškraipymo. Šioms tabako gaminių 
pakuotėms spausdinti turėtų būti parengtos tolesnės techninės specifikacijos, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:  

1 straipsnis 

Sprendimas K(2005) 1452 galutinis iš dalies keičiamas taip:  

(1) 1 straipsnio antra dalis pakeičiama taip:  
„Techninės kombinuotų įspėjimų spausdinimo specifikacijos pateikiamos II ir 
III prieduose“. 

(2) II priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu. 

(3) Pridedamas III priedas, kaip nurodyta šio sprendimo II priede. 

2 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms. 

Priimta Briuselyje, 2006/IV/12. 

 Komisijos vardu 
 Komisijos narys 
 Markos KYPRIANOU
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I PRIEDAS 

„II PRIEDAS 

Techninės spausdinimo specifikacijos 

Kombinuoti įspėjimai turi būti atspausdinti nekeičiant jų proporcijų ar spalvų, jei III priede 
nenurodyta kitaip. 

Kombinuoti įspėjimai suprantami kaip vientisas paveikslėlis ir negali būti keičiami, jei 
III priede nenurodyta kitaip. 

Kombinuoti įspėjimai turi būti spausdinami naudojant keturių spalvų (CMYK) paletę, o 
minimalus reikalavimas yra 133 linijų colyje.“ 
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II PRIEDAS 

„III PRIEDAS 

Jei to reikalauja pakuotės dydis, kombinuoti įspėjimai gali būti pakeisti pagal šias taisykles. 

Teksto elementai keičiami naudojant skirtingą simbolių dydį ir eilučių pertraukimus, kad 
tekstas būtų lengvai įskaitomas.  

Jei kombinuotų įspėjimų iliustracija yra tekstas, jis grafiškai keičiamas naudojant skirtingą 
simbolių dydį ir eilučių pertraukimus. Būtina išlaikyti tą patį teksto kaip iliustracijos ir 
papildomo įspėjimo teksto užimamą paviršiaus ploto santykį.  

Jei kombinuoto įspėjimo fotografija arba kita iliustracija yra paveikslėlis, jis grafiškai 
keičiamas proporcingai pritaikant fotografijos arba kitos iliustracijos dydį ir keičiant 
skirtingus atitinkamus fotografijos arba kitos iliustracijos bei atitinkamo papildomo įspėjimo 
teksto užimamus paviršiaus plotus. 

– Jei kombinuoto įspėjimo aukščio ir pločio santykis yra mažesnis nei 0,8, atitinkamas 
papildomo įspėjimo tekstas, jei jis yra po fotografija ar kita iliustracija atrinktų 
pradinių dokumentų bibliotekoje, gali būti patrauktas į dešinę fotografijos ar kitos 
iliustracijos pusę. 

– Jei kombinuoto įspėjimo aukščio ir pločio santykis yra didesnis nei 1,2, atitinkamas 
papildomo įspėjimo tekstas, jei jis yra prie fotografijos ar kitos iliustracijos atrinktų 
pradinių dokumentų bibliotekoje, gali būti patrauktas po fotografija ar kita iliustracija. 




