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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

26/V/2005 

σχετικά µε τη βιβλιοθήκη επιλεγµένων εγγράφων πηγής που περιέχουν έγχρωµες 
φωτογραφίες ή άλλες εικονογραφήσεις για κάθε µια από τις συµπληρωµατικές 
προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

την απόφαση 2003/641/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε τη χρήση 
έγχρωµων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για την υγεία στις 
συσκευασίες προϊόντων καπνού1, και ιδιαίτερα το άρθρο 3, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού2, κάθε µονάδα 
συσκευασίας προϊόντων καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία εκτός του 
πρόσθετου διαφανούς περιτυλίγµατος, εκτός από τα προϊόντα καπνού που 
λαµβάνονται από το στόµα και άλλα προϊόντα καπνού που δεν καπνίζονται, πρέπει να 
φέρει µια γενική και µια συµπληρωµατική προειδοποίηση η οποία λαµβάνεται από 
τον κατάλογο του παραρτήµατος Ι της εν λόγω οδηγίας. 

(2) Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν εάν απαιτούνται προειδοποιήσεις για την 
υγεία µε τη µορφή έγχρωµων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων, σε 
συνδυασµό µε τις συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις. 

(3) Οι εν λόγω συνδυασµένες προειδοποιήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε την απόφαση 
2003/641/ΕΚ. Συγκεκριµένα, πρέπει να λαµβάνονται από µια βιβλιοθήκη εγγράφων 
πηγής που έχουν προηγουµένως δοκιµαστεί, η οποία θα παρέχεται από την Επιτροπή. 
Στο πλαίσιο διαβουλεύσεων µε διάφορους εµπειρογνώµονες, δηµιουργήθηκαν εικόνες 
ή άλλες εικονογραφήσεις για κάθε µια από τις 14 συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις 
και δοκιµάστηκαν προκαταρκτικά σε όλα τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη την 
πολιτιστική ποικιλοµορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                 
1 ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 24. 
2 ΕΕ L 194, 18.7.2001, σ. 26. 
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(4) Για να υπάρχουν διαφορετικά είδη εικόνων, που θα καλύπτουν όλο το φάσµα από τη 
λογική ως το συναίσθηµα, και µε βάση τα αποτελέσµατα των προκαταρκτικών 
δοκιµών, επιλέχθηκαν τρεις εικόνες για κάθε µια από τις 14 συµπληρωµατικές 
προειδοποιήσεις, δεδοµένου ότι αποδείχθηκαν οι πιο αποτελεσµατικές κατά τις 
δοκιµές. Από τη βιβλιοθήκη αυτή, τα κράτη µέλη θα µορούν να επιλέγουν τις 
προειδοποιητικές εικονογραφήσεις που είναι οι πιο κατάλληλες για τους καταναλωτές 
των χωρών τους λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές πρακτικές, τις ευαισθησίες και 
το ευρύτερο πλαίσιο. 

(5) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2003/641/ΕΚ οι συνδυασµένες 
προειδοποιήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται σε DVD, που θα 
παρέχεται από την Επιτροπή µετά από αίτηση. 

(6) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Η βιβλιοθήκη των επιλεγµένων εγγράφων πηγής που περιέχουν συνδυασµένες 
προειδοποιήσεις, οι οποίες αποτελούνται από µια φωτογραφία ή άλλη εικονογράφηση και το 
αντίστοιχο κείµενο των συµπληρωµατικών προειδοποιήσεων που παρατίθενται στο 
παράρτηµα Ι της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, παρουσιάζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας 
απόφασης. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωση των συνδυασµένων προειδοποιήσεων 
παρουσιάζονται στο παράρτηµα II. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 26/V/2005 

 Για την Επιτροπή 
 Markos KYPRIANOU 
 Μέλος της Επιτροπής 


