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DECYZJA KOMISJI 

26/V/2005 

w sprawie biblioteki wybranych dokumentów źródłowych zawierającej kolorowe 
fotografie lub inne ilustracje dla każdego z dodatkowych ostrzeżeń wymienionych w 

załączniku 1 do dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając decyzję Komisji 2003/641/WE z dnia 5 września 2003 r. w sprawie stosowania 
na opakowaniach papierosów kolorowych fotografii lub innych ilustracji jako ostrzeżeń 
związanych z ochroną zdrowia1, w szczególności jej art. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z dyrektywą 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 
2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych2, każde jednostkowe opakowanie wyrobów 
tytoniowych, z wyjątkiem tytoniu do żucia oraz innych wyrobów tytoniowych 
nieprzeznaczonych do palenia, jak również każde zewnętrzne opakowanie zbiorcze, z 
wyjątkiem dodatkowych przezroczystych opakowań, musi zawierać ostrzeżenie 
ogólne i ostrzeżenie dodatkowe wybrane z wykazu w załączniku I do wymienionej 
dyrektywy.. 

(2) Państwa Członkowskie mogą zadecydować czy ostrzeżenia związane z ochroną 
zdrowia w formie kolorowych fotografii lub innych ilustracji są wymagane w 
połączeniu z dodatkowymi ostrzeżeniami. 

(3) Takie ostrzeżenia mieszane muszą być zgodne z decyzją 2003/641/WE. W 
szczególności muszą pochodzić z zapewnionej przez Komisję biblioteki uprzednio 
sprawdzonych dokumentów źródłowych. Po konsultacjach z wieloma ekspertami 
fotografie lub inne ilustracje zostały przygotowane dla każdego z 14 dodatkowych 
ostrzeżeń i uprzednio sprawdzone we wszystkich Państwach Członkowskich biorąc 
pod uwagę różnorodność kulturową Unii Europejskiej. 

(4) W celu przygotowania różnych rodzajów obrazków od racjonalnych do 
emocjonalnych i na podstawie wcześniejszych badań wybrano po trzy obrazki dla 
każdego z 14 dodatkowych ostrzeżeń, biorąc pod uwagę, że w trakcie testów okazały 

                                                 
1 Dz.U. L 226, z 10.9.2003, str. 24. 
2 Dz.U. L 194, z 18.7.2001, str. 26. 
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się one najbardziej skuteczne. Z tej biblioteki Państwa Członkowskie mogą wybrać 
ostrzeżenia w formie ilustracji najlepiej dostosowane do konsumentów w swoich 
krajach biorąc pod uwagę zwyczaje kulturowe, wrażliwość i kontekst.  

(5) Zgodne z art. 3 ust. 2 decyzji 2003/641/WE ostrzeżenia mieszane i specyfikacje 
techniczne do druku są dostępne na DVD i dostarczane przez Komisję na żądanie.  

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2001/37/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Biblioteka wybranych dokumentów źródłowych zawierająca ostrzeżenia mieszane, w skład 
których wchodzą kolorowe fotografie lub inne ilustracje i odpowiednie teksty dodatkowych 
ostrzeżeń wymienione w załączniku 1 dyrektywy 2001/37/WE, znajduje się w załączniku I do 
niniejszej decyzji. 

Specyfikacje techniczne do druku ostrzeżeń mieszanych są podane w załączniku II. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 26/V/2005 r. 

 W imieniu Komisji 
 Markos KYPRIANOU 
 Członek Komisji 


