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ODLOČBA KOMISIJE 

z dne 12/IV/2006 

o spremembi Odločbe Komisije K(2005) 1452 konč. z dne 26. maja 2005 o knjižnici 
izbranih izvornih dokumentov, ki vsebujejo barvne fotografije ali druge ilustracije za 

vsako od dodatnih opozoril, ki so navedena v Prilogi 1 k Direktivi 2001/37/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 

(Besedilo velja za EGP) 
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ODLOČBA KOMISIJE 

z dne 12/IV/2006 

o spremembi Odločbe Komisije K(2005) 1452 konč. z dne 26. maja 2005 o knjižnici 
izbranih izvornih dokumentov, ki vsebujejo barvne fotografije ali druge ilustracije za 

vsako od dodatnih opozoril, ki so navedena v Prilogi 1 k Direktivi 2001/37/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 

(Besedilo velja za EGP) 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2003/641/ES z dne 5. septembra 2003 o uporabi barvnih 
fotografij ali drugih ilustracij kot zdravstvenih opozoril na zunanji embalaži tobačnih 
izdelkov1 in zlasti člena 3(2) Odločbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) V skladu z Direktivo 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 
o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in 
prodaji tobačnih izdelkov2 mora biti na vsakem posameznem zavitku tobačnih 
izdelkov, razen tobaka za oralno uporabo in drugih brezdimnih tobačnih izdelkov, in 
na vsaki zunanji embalaži, razen dodatnih prozornih ovojev, navedeno splošno 
opozorilo in dodatno opozorilo iz seznama v Prilogi I k navedeni direktivi. 

(2) Države članice se lahko odločijo, ali se zdravstvena opozorila v obliki barvnih 
fotografij ali drugih ilustracij zahtevajo v kombinaciji z dodatnimi opozorili. 

(3) Taka kombinirana opozorila morajo biti skladna z Odločbo 2003/641/ES. V skladu s 
členom 3(1) navedene odločbe je bila knjižnica izbranih izvornih dokumentov, ki 
vsebujejo kombinirana opozorila, sprejeta z Odločbo Komisije K(2005) 1452 konč. z 
dne 26. maja 2005.  

(4) V skladu s prvim stavkom člena 3(2) Odločbe 2003/641/ES so bila kombinirana 
opozorila državam članicam poslana po elektronski poti 12. julija 2005.  

(5) Knjižnica izbranih izvornih dokumentov, ki je bila sprejeta z Odločbo K(2005) 1452 
konč. z dne 26. maja 2005 in ki vsebuje kombinirana opozorila, sestavljena iz 
fotografije ali druge ilustracije in ustreznega besedila dodatnega opozorila iz Priloge I 
k Direktivi 2001/37/ES, se lahko uporablja za večino embalaže tobačnih izdelkov. Za 
nekatere embalaže tobačnih izdelkov so potrebne posebne določbe glede urejanja 

                                                 
1 UL L 226, 10.9.2003, str. 24. 
2 UL L 194, 18.7.2001, str. 26. 



SL 3   SL 

kombiniranih opozoril, da se prepreči izkrivljanje pomena. Za takšne embalaže 
tobačnih izdelkov je treba oblikovati dodatne tehnične specifikacije za tiskanje – 

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:  

Člen 1 

Odločba K(2005) 1452 konč. se spremeni:  

(1) Drugi odstavek člena 1 se nadomesti z naslednjim:„Tehnične specifikacije za tiskanje 
kombiniranih opozoril so določene v prilogah II in III.“ 

(2) Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej odločbi. 

(3) Doda se Priloga III, kot je določena v Prilogi II k tej odločbi. 

Člen 2 

Ta odločba je naslovljena na države članice. 

V Bruslju, 12/IV/2006. 

 Za Komisijo 
 Markos KYPRIANOU 
 Član Komisije
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PRILOGA I 

„PRILOGA II 

Tehnične specifikacije za tiskanje 

Kombinirana opozorila je treba natisniti brez spreminjanja njihovih dimenzij ali barv, razen če 
je v Prilogi III določeno drugače. 

Kombinirana opozorila so zasnovana kot slika in se ne smejo spreminjati, razen če je v Prilogi 
III določeno drugače. 

Kombinirana opozorila je treba natisniti najmanj štiribarvno /-CMYK-/ 133 vrstic na palec.“ 
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PRILOGA II 

„PRILOGA III 

Kombinirana opozorila se lahko v skladu s spodnjimi navodili spremenijo, kadar je to 
potrebno zaradi velikosti embalaže.  

Pri grafičnem urejanju besedila se zaradi boljše čitljivosti spremenita velikost pisave in 
razmik med vrsticami. 

Pri kombiniranih opozorilih, v katerih je ilustracija besedilo, se pri grafičnem urejanju 
spremenita velikost pisave in razmik med vrsticami. Spoštovati je treba ustrezno površino, ki 
jo zasedata besedilo v obliki ilustracije in ustrezno besedilo dodatnega opozorila.  

Pri kombiniranih opozorilih, v katerih je fotografija ali druga ilustracija v obliki slike, se pri 
grafičnem urejanju fotografija ali druga ilustracija sorazmerno prilagodi ter spremenijo 
ustrezne površine, ki jih zasedata fotografija ali druga ilustracija ter ustrezno besedilo 
dodatnega opozorila.  

– Kadar je sorazmerje med višino in širino kombiniranega opozorila manjše od 0,8, 
se lahko ustrezno besedilo dodatnega opozorila, če je postavljeno pod fotografijo 
ali drugo ilustracijo v knjižnici izbranih izvornih dokumentov, premakne na desno 
od fotografije ali druge ilustracije. 

– Kadar je sorazmerje med višino in širino kombiniranega opozorila večje od 1,2, se 
lahko ustrezno besedilo dodatnega opozorila, če je postavljeno poleg fotografije 
ali druge ilustracije v knjižnici izbranih izvornih dokumentov, premakne pod 
fotografijo ali drugo ilustracijo.“ 




