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KOMISIJAS LĒMUMS 

2006/IV/12, 

ar kuru groza Komisijas 2005. gada 26. maija Lēmumu K(2005) 1452 galīgais variants 
par primāro dokumentu bibliotēku, kurā ietverti krāsaini fotoattēli vai citas ilustrācijas 

visiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/37/EK 1. pielikumā 
uzskaitītiem papildu brīdinājumiem 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, 

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 5. septembra Lēmumu 2003/641/EK par krāsainu fotoattēlu 
vai citu ilustrāciju izmantošanu uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem1, lai brīdinātu par 
ietekmi uz veselību, un jo īpaši tā 3.2. pantu, 

tā kā: 

(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīvu 
2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu2 uz katras tabakas 
izstrādājumu paciņas un uz visa ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu 
apvalku, jābūt vispārīgam brīdinājumam un papildu brīdinājumam no saraksta, kas 
sniegts I pielikumā, izņemot tabaku, kas paredzēta orālai lietošanai un citus tabakas 
izstrādājumus, kuri nav paredzēti smēķēšanai. 

(2) Dalībvalstis var izlemt, vai papildu brīdinājumi ir jālieto kopā ar brīdinājumiem par 
ietekmi uz veselību krāsainu fotoattēlu vai citu ilustrāciju veidā. 

(3) Šādiem kombinētiem brīdinājumiem ir jābūt saskaņā ar Lēmumu 2003/641/EK. 
Saskaņā ar šā lēmuma 3. panta 1. punktu, ar Komisijas 2005. gada 26. maija Lēmumu 
K(2005) 1452 galīgais variants izveido primāro dokumentu bibliotēku, kurā ir 
kombinēti brīdinājumi. 

(4) Saskaņā ar Lēmuma 2003/641/EK 3. panta 2. punkta pirmo teikumu kombinētos 
brīdinājumus dalībvalstīm nodeva 2005. gada 12. jūlijā. 

(5) Primāro dokumentu bibliotēka, kuru izveido ar 2005. gada 26. maija Lēmumu 
K(2005) 1452 galīgais variants, kurā ir kombinētie brīdinājumi, ko veido fotogrāfija 
vai citāda ilustrācija un papildu brīdinājumam atbilstošs teksts, kā minēts 
Direktīvas 2001/37/EK I pielikumā, attiecināma uz lielāko daļu tabakas izstrādājumu 
iepakojumiem. Dažiem tabakas izstrādājumu iepakojumiem ir nepieciešami īpaši 

                                                 
1 OV L 226, 10.9.2003., 24. lpp. 
2 OV L 194, 18.7.2001., 26. lpp. 
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kombinēto brīdinājumu attēlošanas nosacījumi, lai izvairītos no sagrozījumiem. Šiem 
tabakas izstrādājumu iepakojumiem jāizstrādā turpmākas tehniskas specifikācijas 
drukāšanai, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.  

1. pants  

Lēmumu K(2005)1452 groza šādi:  

(1) 2. panta otro daļu aizstāj ar šādu:„Kombinēto brīdinājumu iespiešanas tehniskās 
specifikācijas ir II pielikumā. 

(2) Regulas II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu. 

(3) Pievieno III pielikumu, kas izklāstīts šā lēmuma II pielikumā. 

2. pants 

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm. 

Briselē, 2006/IV/12. 

 Komisijas vārdā — 
 Komisijas loceklis  
 Markos KYPRIANOU
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PIELIKUMS I 

„II PIELIKUMS 

Iespiešanas tehniskās specifikācijas 

Kombinētie brīdinājumi jāatspoguļo bez izmaiņām attiecībā uz proporcijām vai krāsām, ja 
vien III pielikumā nav noteikts citādi. 

Kombinētos brīdinājumus uztver kā vienu veselu tēlu, un tas nav grozāms, ja vien 
III pielikumā nav noteikts citādi. 

Saskaņā ar obligāto prasību minimumu iespieddarbiem kombinētie brīdinājumi jāiespiež 
četrkrāsu /-CMYK-/ drukā 133 līnijas collā”. 
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PIELIKUMS II 

„III PIELIKUMS 

Ja to nosaka iepakojuma izmēram, kombinētos brīdinājumus var grozīt saskaņā ar šādiem 
noteikumiem. 

Tekstuālu elementu grafisko attēlojumu veic, mainot burtu izmēru un rindu aplauzumu, lai 
nodrošinātu lasāmību. 

Attiecībā uz kombinētajiem brīdinājumiem, kur ilustrācija ir teksts, grafisko attēlojumu veic, 
mainot burtu izmēru un rindu aplauzumu. Ir jāievēro to laukumu lielumu attiecības, kādus 
aizņem teksta ilustrācija un atbilstošais papildu brīdinājuma teksts. 

Attiecībā uz kombinētiem brīdinājumiem, kuros ir fotogrāfija vai cits attēls, grafisko 
attēlojumu veic, proporcionāli mainot fotogrāfijas vai cita attēla lielumu un mainot to 
laukumu lieluma attiecības, kurus aizņem fotogrāfija vai cits attēls un atbilstošais papildu 
brīdinājuma teksts. 

− Ja kombinētā brīdinājuma augstuma un platuma attiecība ir mazāka nekā 0,8, papildu 
brīdinājumam atbilstošo tekstu, ja to novieto zem fotogrāfijas vai citas ilustrācijas primāro 
dokumentu bibliotēkā, var pārvietot pa labi no fotogrāfijas vai citas ilustrācijas. 

− Ja kombinētā brīdinājuma augstuma un platuma attiecība ir mazāka nekā 1,2, papildu 
brīdinājumam atbilstošo tekstu, ja to novieto zem fotogrāfijas vai citas ilustrācijas primāro 
dokumentu bibliotēkā, var pārvietot pa labi zem fotogrāfijas vai citas ilustrācijas. 




