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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12/IV/2006 

για την τροποποίηση της απόφασης C(2005) 1452 τελικό της Επιτροπής, της 26ης 
Μαΐου 2005, σχετικά µε τη βιβλιοθήκη επιλεγµένων εγγράφων πηγής που περιέχουν 

έγχρωµες φωτογραφίες ή άλλες εικονογραφήσεις για κάθε µία 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) 



EL 2   EL 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12/IV/2006 

για την τροποποίηση της απόφασης C(2005) 1452 τελικό της Επιτροπής, της 26ης 
Μαΐου 2005, σχετικά µε τη βιβλιοθήκη επιλεγµένων εγγράφων πηγής που περιέχουν 

έγχρωµες φωτογραφίες ή άλλες εικονογραφήσεις για κάθε µία 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 ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, 

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 µία γενική και µία 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. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, η 
βιβλιοθήκη επιλεγµένων εγγράφων πηγής που περιέχουν συνδυασµένες 
προειδοποιήσεις εγκρίθηκε µε την απόφαση C(2005) 1452 τελικό της Επιτροπής, της 
26ης Μαΐου 2005.  

                                                 
1 ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 24. 
2 ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 26. 
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(4) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση της απόφασης 2003/641/EK οι 
συνδυασµένες προειδοποιήσεις διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά στα κράτη µέλη στις 12 
Ιουλίου 2005.  

(5) 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 εγκρίθηκε µε την απόφαση C(2005) 1452 
τελικό της 26ης Μαΐου 2005 και µπορεί να εφαρµοστεί στις περισσότερες 
συσκευασίες προϊόντων καπνού. Ορισµένες συσκευασίες προϊόντων καπνού απαιτούν 
ειδικές διατάξεις για τη σύνταξη των συνδυασµένων προειδοποιήσεων µε σκοπό την 
αποφυγή της στρέβλωσης. Για τις εν λόγω συσκευασίες καπνού απαιτείται η 
εκπόνηση συµπληρωµατικών τεχνικών προδιαγραφών για την εκτύπωση,  

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Η απόφαση C(2005) 1452 τελικό τροποποιείται ως εξής:  

(1) Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωση των συνδυασµένων προειδοποιήσεων 
παρουσιάζονται στα παραρτήµατα II και III»  

(2) Το παράρτηµα II αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος I της παρούσας 
απόφασης. 

(3) Προστίθεται παράρτηµα III, όπως περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας 
απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 12/IV/2006. 

 Για την Επιτροπή 
 Markos KYPRIANOU 
 Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωση 

Οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις πρέπει να αναπαράγονται χωρίς µεταβολή των αναλογιών 
ή των χρωµάτων τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα III. 

Οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις έχουν σχεδιαστεί ως συνολικές εικόνες και δεν µπορούν 
να τροποποιηθούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα III. 

Οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις πρέπει να τυπώνονται σε τετραχρωµία CMYK/133 
γραµµές ανά ίντσα, ως ελάχιστη απαίτηση για τα χρώµατα.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται λόγω του µεγέθους της συσκευασίας, οι συνδυασµένες 
προειδοποιήσεις µπορούν να τροποποιούνται σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες. 

Η γραφική επιµέλεια των τµηµάτων κειµένου πραγµατοποιείται µε το ανάλογο µέγεθος 
γραµµατοσειράς και κενό µεταξύ των γραµµών µε σκοπό την εξασφάλιση υψηλής 
δυνατότητας ανάγνωσης. 

Για τις συνδυασµένες προειδοποιήσεις όπου η εικόνα είναι κείµενο, η γραφική επιµέλεια 
πραγµατοποιείται µε το ανάλογο µέγεθος γραµµατοσειράς και κενό µεταξύ των γραµµών. 
Πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διαστάσεις για το κείµενο ως εικονογράφηση και για το 
αντίστοιχο κείµενο της συµπληρωµατικής προειδοποίησης.  

Για τις συνδυασµένες προειδοποιήσεις όπου η εικόνα είναι φωτογραφία ή άλλη 
εικονογράφηση, η γραφική επιµέλεια πραγµατοποιείται µε τη χρήση του ανάλογου µεγέθους 
της φωτογραφίας ή της εικονογράφησης και την τήρηση των σχετικών διαστάσεων της 
φωτογραφίας ή της εικονογράφησης και του αντίστοιχου κειµένου της συµπληρωµατικής 
προειδοποίησης. 

- Όταν η αναλογία µεταξύ του ύψους και του πλάτους της συνδυασµένης 
προειδοποίησης είναι µικρότερη από 0,8, το αντίστοιχο κείµενο της συµπληρωµατικής 
προειδοποίησης, εφόσον τοποθετηθεί κάτω από τη φωτογραφία ή την εικονογράφηση 
που περιλαµβάνεται στη βιβλιοθήκη των επιλεγµένων εγγράφων πηγής, µπορεί να 
µετακινηθεί προς το δεξιό µέρος της φωτογραφίας ή της εικονογράφησης. 

- Όταν η αναλογία µεταξύ του ύψους και του πλάτους της συνδυασµένης 
προειδοποίησης είναι µεγαλύτερη από 1,2, το αντίστοιχο κείµενο της 
συµπληρωµατικής προειδοποίησης, εφόσον τοποθετηθεί στο πλαϊνό µέρος της 
φωτογραφίας ή της εικονογράφησης που περιλαµβάνεται στη βιβλιοθήκη των 
επιλεγµένων εγγράφων πηγής, µπορεί να µετακινηθεί κάτω από τη φωτογραφία ή την 
εικονογράφηση.» 




