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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 

26/V/2005 

over de bibliotheek van geselecteerde brondocumenten die kleurenfoto's of andere 
illustraties bevatten voor elk van de bijkomende waarschuwingen in bijlage I bij 

Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

Gelet op Beschikking 2003/641/EG van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het 
gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op 
verpakkingseenheden van tabaksproducten1, en met name op artikel 3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Krachtens Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en 
de verkoop van tabaksproducten2 moeten op alle verpakkingseenheden van 
tabaksproducten, met uitzondering van tabak voor oraal gebruik en andere niet voor 
roken bestemde tabaksproducten, en op elke buitenverpakking, behalve op extra 
cellofaanverpakkingen, verplicht een algemene waarschuwing en een bijkomende 
waarschuwing uit de lijst in bijlage I bij deze richtlijn worden aangebracht. 

(2) De lidstaten kunnen beslissen of de bijkomende waarschuwingen moeten worden 
gecombineerd met gezondheidswaarschuwingen in de vorm van kleurenfoto's of 
andere illustraties. 

(3) Dergelijke gecombineerde waarschuwingen moeten in overeenstemming zijn met 
Beschikking 2003/641/EG. Zij moeten met name worden gekozen uit de door de 
Commissie samengestelde bibliotheek van vooraf geteste brondocumenten. In overleg 
met verschillende deskundigen zijn voor alle 14 bijkomende waarschuwingen foto's of 
andere illustraties gecreëerd, die in alle lidstaten zijn uitgetest, rekening houdend met 
de culturele diversiteit van de Europese Unie. 

(4) Om over verschillende soorten afbeeldingen te beschikken, van rationeel tot 
emotioneel, en op grond van de resultaten van de voorafgaande tests, zijn voor elk van 
de 14 bijkomende waarschuwingen drie afbeeldingen geselecteerd die bij de tests het 
doeltreffendst zijn gebleken. De lidstaten kunnen uit deze bibliotheek de 

                                                 
1 PB L 226 van 10.9.2003, blz. 24. 
2 PB L 194 van 18.7.2001, blz. 26. 
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waarschuwende illustraties kiezen die gezien de culturele gebruiken, gevoeligheden en 
context het best geschikt zijn voor de consumenten in hun land. 

(5) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking 2003/641/EG worden de 
gecombineerde waarschuwingen en de technische specificaties ter beschikking gesteld 
op een dvd, die op verzoek door de Commissie wordt verstrekt. 

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies 
van het comité bedoeld in artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2001/37/EG, 

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN: 

Artikel 1 

De bibliotheek van geselecteerde brondocumenten die gecombineerde waarschuwingen 
bevatten bestaande uit een kleurenfoto of andere illustratie en de bijbehorende tekst van de 
bijkomende waarschuwingen in bijlage I bij Richtlijn 2001/37/EG is opgenomen in bijlage I 
bij deze beschikking. 

De technische specificaties voor het drukken van de gecombineerde waarschuwingen zijn 
opgenomen in bijlage II. 

Artikel 2 

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 26/V/2005 

 Voor de Commissie 
 Markos KYPRIANOU 
 Lid van de Commissie 


