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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

2006/IV/12 

a 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt 
valamennyi kiegészítő figyelmeztetéshez tartozó színes fényképeket és egyéb 

illusztrációkat tartalmazó, úgynevezett kiválasztott forrásdokumentumok könyvtáráról 
szóló, 2005. május 26-i B(2005) 1452 végleges bizottsági határozat módosításáról 

(EGT vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, 

tekintettel a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán 
egészségügyi figyelmeztetésként történő használatáról szóló, 2003. szeptember 5-i 
2003/641/EK bizottsági határozatra1 és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére, 

mivel: 

(1) A tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló, 2001. június 5-i 
2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a dohánytermék minden 
egységcsomagján, kivéve a szájon át fogyasztott dohányt és egyéb füstmentes 
dohányterméket, illetve minden külső csomagoláson, kivéve az átlátszó csomagolást, 
az általános egészségügyi figyelmeztetések és az irányelv I. mellékletében található 
kiegészítő egészségügyi figyelmeztetések egyikének kell szerepelnie; 

(2) A tagállamok dönthetnek arról, hogy egészségügyi figyelmeztetések színes fényképek 
vagy egyéb illusztrációk formájában szükségesek-e a kiegészítő figyelmeztetések 
mellett. 

(3) Az ilyen kombinált figyelmeztetéseknek összhangban kell állniuk a 2003/641/EK 
bizottsági határozattal. Az e határozat 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
kombinált figyelmeztetéseket tartalmazó kiválasztott forrásdokumentumok könyvtárát 
a 2005. május 26-i B(2005) 1452 végleges bizottsági határozattal fogadták el. 

(4) A 2003/641/EK határozat 3. cikke (2) bekezdésének első mondatával összhangban a 
kombinált figyelmeztetéseket elektronikus úton 2005. július 12-én hozzáférhetővé 
tették a tagállamok számára; 

(5) A B(2005) 1452 végleges határozattal elfogadott, egy fényképből vagy más 
illusztrációból és a 2001/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt kiegészítő 
figyelmeztetések megfelelő szövegéből álló kombinált figyelmeztetéseket tartalmazó 
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kiválasztott forrásdokumentumok könyvtára a legtöbb dohánytermék csomagolásán 
alkalmazható. Bizonyos dohánytermék-csomagolások a torzulás elkerülése érdekében 
különleges rendelkezéseket követelnek meg a kombinált figyelmeztetés 
megszerkesztését illetően. Ezen dohánytermék-csomagolásokra további, nyomtatásra 
vonatkozó műszaki előírásokat kell kialakítani, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:  

1. cikk 

A B(2005)1452 határozat a következőképpen módosul:  

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:„A kombinált 
figyelmeztetések nyomtatásához készített műszaki előírásokat a II. és III. melléklet 
tartalmazza.” 

(2) A II. melléklet helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép. 

(3) A határozat az e határozat II. mellékletében szereplő III. melléklettel egészül ki. 

2. cikk 

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 2006.IV.12 i-án/-én. 

 a Bizottság részéről 
 Markos KYPRIANOU 
 a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET 

„II. MELLÉKLET 

Nyomtatásra vonatkozó műszaki előírások 

A kombinált figyelmeztetéseket a III. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában minden 
arány- vagy színbeli változtatás nélkül kell sokszorosítani. 

A kombinált figyelmeztetéseket egységes képként kerültek kidolgozásra, és a III. melléklet 
eltérő rendelkezésének hiányában nem módosítható. 

A kombinált figyelmeztetéseket a minimumkövetelmény szerint négyszínnyomásos /-CMYK-
/ eljárással, 133 sor/hüvelyk képdefinícióval kell nyomtatni. 
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II. MELLÉKLET 

„III. MELLÉKLET 

Ahol a csomagolás mérete megkívánja, a kombinált figyelmeztetések a következő szabályok 
szerint módosíthatók. 

A jó olvashatóság biztosítása érdekében a szövegelemek grafikai szerkesztését a betűméret és 
a sortörés megváltoztatásával kell elvégezni. 

A kombinált figyelmeztetés esetében amennyiben az illusztráció szöveg, a grafikai 
szerkesztést a betűméret és a sortörés megváltoztatásával kell elvégezni. Az illusztrációként 
megjelenő szöveg és a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövege által elfoglalt 
viszonylagos területet tiszteletben kell tartani.  

Olyan kombinált figyelmeztetések esetében, ahol a fénykép vagy egyéb illusztráció képként 
jelenik meg, a grafikai szerkesztést a fénykép vagy egyéb illusztráció méretarányosságát 
megőrizve, illetve a fénykép vagy egyéb illusztráció és a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő 
szövege által elfoglalt viszonylagos területek változtatása mellett kell elvégezni. 

Amennyiben a kombinált figyelmeztetés magasságának és szélességének aránya kisebb, mint 
0,8, a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövege – ha a kiválasztott forrásdokumentum 
könyvtárában a fénykép vagy egyéb illusztráció alatt helyezkedik el – a fénykép vagy egyéb 
illusztráció jobboldalára mozdítható. 

Amennyiben a kombinált figyelmeztetés magasságának és szélességének aránya meghaladja 
az 1,2-t, a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövege – ha a kiválasztott forrásdokumentum 
könyvtárában a fénykép vagy egyéb illusztráció mellett helyezkedik el – a fénykép vagy 
egyéb illusztráció alá mozdítható. 




