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KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

Bruksela, dnia 12/IV/2006 r. 
K (2006) 1502 wersja ostateczna 

 

 

 

  

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 12/IV/2006 r. 

zmieniająca decyzję Komisji K(2005) 1452 wersja ostateczna z dnia 26 maja 2005 r. 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) 
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DECYZJA KOMISJI 

z dnia 12/IV/2006 r. 

zmieniająca decyzję Komisji K(2005) 1452 wersja ostateczna z dnia 26 maja 2005 r. 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 ust. 2, 

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 Komisji 2003/641/WE. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 do wspomnianej decyzji biblioteka wybranych dokumentów 
źródłowych zawierająca ostrzeżenia mieszane została przyjęta na mocy decyzji 
Komisji K(2005) 1452 wersja ostateczna z dnia 26 maja 2005 r. 

(4) Zgodnie z art. 3 ust. 2 zdanie pierwsze decyzji 2003/641/WE ostrzeżenia mieszane 
zostały dostarczone drogą elektroniczną państwom członkowskim dnia 12 lipca 
2005 r. 

                                                 
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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(5) Biblioteka wybranych dokumentów źródłowych, przyjęta na mocy decyzji Komisji 
K(2005) 1452 wersja ostateczna z dnia 26 maja 2005 r., zawierająca ostrzeżenia 
mieszane, w skład których wchodzą fotografie lub inne ilustracje i odpowiednie teksty 
dodatkowych ostrzeżeń wymienione w załączniku 1 dyrektywy 2001/37/WE, może 
mieć zastosowanie w przypadku większości opakowań papierosów. Niektóre 
opakowania papierosów wymagają szczególnych przepisów w odniesieniu do zmiany 
ostrzeżeń mieszanych w celu uniknięcia przeinaczenia. W odniesieniu do 
wspomnianych opakowań papierosów należy opracować dalsze specyfikacje 
techniczne do druku, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :  

Artykuł 1 

W decyzji K(2005)1452 wersja ostateczna wprowadza się następujące zmiany:  

(1) W art. 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: 
(2) „Specyfikacje techniczne do druku ostrzeżeń mieszanych są podane w załączniku II i 

III.” 

(3) Załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej 
decyzji. 

(4) Dodaje się załącznik III, znajdujący się w załączniku II do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 12/IV/2006 r. 

 W imieniu Komisji 
 Markos KYPRIANOU 
 Członek Komisji

  



PL 4   PL 

ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK II 

Specyfikacje techniczne do druku 

Ostrzeżenia mieszane muszą być kopiowane bez dokonywania żadnych zmian w ich 
proporcjach lub kolorach, chyba że w załączniku III przewidziano inaczej. 

Ostrzeżenia mieszane są zaprojektowane jako całość i nie wolno ich zmieniać, chyba że w 
załączniku III przewidziano inaczej. 

Ostrzeżenia mieszane muszą być drukowane przy pomocy czterokolorowego /-CMYK-/ 
ekranu 133 linie na cal, co stanowi minimalny wymóg.” 
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK III 

Jeśli wymaga tego rozmiar opakowania, ostrzeżenia mieszane można zmienić zgodnie z 
następującymi zasadami: 

Zmian graficznych elementów tekstowych dokonuje się poprzez modyfikację rozmiaru 
czcionki oraz odstępu między liniami w celu zapewnienia większej czytelności. 

W przypadku ostrzeżeń mieszanych gdy ilustrację stanowi tekst, zmian graficznych dokonuje 
się poprzez modyfikację rozmiaru czcionki oraz odstępu między liniami. Należy przestrzegać 
odpowiednich powierzchni, na których znajduje się tekst stanowiący ilustrację oraz 
odpowiedni tekst ostrzeżenia dodatkowego.  

W przypadku ostrzeżeń mieszanych gdy obrazem jest fotografia lub inna ilustracja, zmian 
graficznych dokonuje się poprzez modyfikację skali fotografii lub innej ilustracji i 
odpowiednich powierzchni, na których znajduje się fotografia lub inna ilustracja oraz 
odpowiedniego tekstu ostrzeżenia dodatkowego. 

- Jeśli proporcja pomiędzy wysokością a szerokością ostrzeżenia mieszanego jest 
mniejsza niż 0,8, odpowiedni tekst ostrzeżenia dodatkowego, w przypadku gdy 
znajduje się on pod fotografią lub inną ilustracją z biblioteki wybranych dokumentów 
źródłowych, można przesunąć na prawo od fotografii lub innej ilustracji.  

- Jeśli proporcja pomiędzy wysokością a szerokością ostrzeżenia mieszanego jest 
większa niż 1,2, odpowiedni tekst ostrzeżenia dodatkowego, w przypadku gdy 
znajduje się obok fotografii lub innej ilustracji z biblioteki wybranych dokumentów 
źródłowych, można przesunąć pod fotografię lub inną ilustrację.”  




