
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



BILAG I 

Samling af udvalgte kildedokumenter 

Rygning nedsætter levealderen 

   

Rygning medfører åreforkalkning og forårsager hjerteanfald og 
slagtilfælde 

   

Rygning forårsager dødelig lungekræft 

   

Rygning er stærkt vanedannende: lad være med at begynde 
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Hold op med at ryge, hvis du vil nedsætte risikoen for dødelige hjerte- 
og lungesygdomme 

   

Rygning kan medføre en langsom og smertefuld død 

   

Rygning ælder huden 

   

Rygning kan beskadige sæden og nedsætter frugtbarheden 
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Rygning kan nedsætte blodgennemstrømningen og medfører impotens 

   

Røg indeholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og cyanbrinte 

   

Hvis du er gravid, skader rygning dit barns sundhed 

   

Beskyt børn mod tobaksrøg: de har ret til selv at vælge 
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Din læge eller din apoteker kan hjælpe dig med at holde op med at 
ryge 

   

Få hjælp til at holde op med at ryge 

   

 

De enkelte medlemsstaters filer findes på hjemmesiden: 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm
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BILAG II 

Tekniske specifikationer vedrørende trykning 

De kombinerede advarsler gengives uden ændring af proportioner eller farver. 

De kombinerede advarsler er udformet som et hele og må ikke ændres. 

Som mindstekrav skal de kombinerede advarsler gengives ved hjælp af firfarvetryk(CMYK) – 
rasterfinhed 133 lpi.  
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