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KOMMISSIONENS BESLUT 

26/V/2005 

om arkivet med utvalda källdokument med färgfotografier eller andra illustrationer för 
var och en av de kompletterande varningstexterna i förteckningen i bilaga I till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 

med beaktande av kommissionens beslut 2003/641/EG av den 5 september 2003 om 
användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på 
tobaksförpackningar1, särskilt artikel 3 i detta och 

av följande skäl: 

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av tobaksvaror2, skall alla tobaksförpackningar, med 
undantag av förpackningar med tobak för användning i munnen och andra tobaksvaror 
som inte är avsedda att rökas, och alla yttre omslag, med undantag av genomskinliga 
ytteromslag, vara försedda med en allmän varningstext och en kompletterande 
varningstext från den förteckning som finns i bilaga I till det direktivet. 

(2) Medlemsstaterna kan besluta om varningar för hälsorisker i form av färgfotografier 
eller andra illustrationer krävs tillsammans med de kompletterande varningstexterna. 

(3) Sådana kombinerade varningar måste överensstämma med beslut 2003/641/EG. De 
måste bland annat hämtas från ett arkiv med förhandstestade källdokument som 
kommissionen tillhandahållit. I samråd med olika experter har bilder eller andra 
illustrationer skapats för var och en av de 14 kompletterande varningstexterna och 
förhandstestats i alla medlemsstater med beaktande av den kulturella mångfalden inom 
Europeiska unionen. 

(4) I syfte att ha tillgång till olika sorters bilder, från rationella till emotionella, och på 
grundval av resultaten av förhandstesten har tre bilder för var och en av de 14 
kompletterande varningstexterna valts ut, eftersom de efter test visat sig vara de mest 
effektiva. Medlemsstaterna kan ur detta arkiv välja de illustrationer som är mest 
lämpade för konsumenterna i deras land, med hänsyn till deras kulturella bakgrund 
och tänkesätt samt till sammanhanget. 

                                                 
1 EUT L 226, 10.9.2003, s. 24. 
2 EGT L 194, 18.7.2001, s. 26. 
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(5) I enlighet med artikel 3.2 i beslut 2003/641/EG skall de kombinerade varningarna och 
de tekniska specifikationerna finnas tillgängliga på DVD som på begäran kan 
tillhandahållas av kommissionen.  

(6) De åtgärder som föreskrivs i det här beslutet är förenliga med yttrandet från den 
kommitté som avses i artikel 10.1 i direktiv 2001/37/EG. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 

Det arkiv med utvalda källdokument med kombinerade varningar bestående av ett fotografi 
eller annan illustration och motsvarande kompletterande varningstexter som finns förtecknade 
i bilaga I till direktiv 2001/37/EG fastställs i bilaga I till detta beslut. 

De tekniska specifikationerna för att trycka de kombinerade varningstexterna fastställs i 
bilaga II.  

Artikel 2 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 26/V/2005 

 På kommissionens vägnar 
 Markos KYPRIANOU 
 Ledamot av kommissionen 


