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KOMMISSIONENS BESLUT 

av den 12/IV/2006 

om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 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 ANTAGIT 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 3.2, 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 kommissionens beslut 
2003/641/EG. I enlighet med artikel 3.1 i det beslutet antogs genom kommissionens 
beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 ett arkiv med utvalda källdokument 
med kombinerade varningar. 

(4) I enlighet med artikel 3.2 första meningen i beslut 2003/641/EG fick medlemsstaterna 
de kombinerade varningarna i elektronisk form den 12 juli 2005. 

(5) Det arkiv med utvalda källdokument som antogs genom beslut K(2005) 1452 slutlig 
och som innehåller kombinerade varningar bestående av ett fotografi eller annan 
illustration och motsvarande kompletterande varningstext enligt bilaga I till direktiv 
2001/37/EG kan användas för de flesta typer av tobaksförpackningar. För vissa 
tobaksförpackningar krävs särskilda bestämmelser om redigering av de kombinerade 

                                                 
1 EUT L 226, 10.9.2003, s. 24. 
2 EGT L 194, 18.7.2001, s. 26. 
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varningarna så att de inte förvrängs. För dessa tobaksförpackningar bör ytterligare 
tekniska specifikationer för tryckning utarbetas. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 

Beslut K(2005) 1452 slutlig skall ändras på följande sätt:  

(1) I artikel 1 skall andra stycket ersättas med följande: 
”De tekniska specifikationerna för tryckning av de kombinerade varningarna fastställs 
i bilagorna II och III”. 

(2) Bilaga II skall ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet. 

(3) En bilaga III innehållande texten i bilaga II till detta beslut skall införas. 

Artikel 2 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 12/IV/2006. 

 På kommissionens vägnar 
 Markos KYPRIANOU 
 Ledamot av kommissionen
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BILAGA I 

”BILAGA II 

Tekniska specifikationer för tryckning 

De kombinerade varningarna måste återges utan ändringar när det gäller proportioner eller 
färger, såvida inget annat anges i bilaga III. 

De kombinerade varningarna är utformade som en helhet och får inte ändras, såvida inget 
annat anges i bilaga III. 

Minimikravet är att de kombinerade varningarna trycks i fyrfärg (CMYK) med en rastertäthet 
på 133 linjer per tum.” 
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BILAGA II 

”BILAGA III 

Om det krävs på grund av storleken på förpackningen får de kombinerade varningarna ändras 
enligt följande: 

Den grafiska redigeringen av texten skall göras genom att man ändrar teckenstorlek och 
radbrytning så att läsbarheten säkerställs. 

För kombinerade varningar där bilddelen utgörs av en text skall den grafiska redigeringen 
göras genom att man ändrar teckenstorlek och radbrytningar. Den relativa yta som upptas av 
text som illustration och motsvarande kompletterande varningstext måste bibehållas.  

För kombinerade varningar där bilddelen utgörs av ett fotografi eller en illustration, skall den 
grafiska redigeringen göras genom en proportionerlig skalning av fotografiet eller 
illustrationen samt genom ändring av den relativa yta som upptas av fotografiet eller 
illustrationen och motsvarande kompletterande varningstext. 

- Om förhållandet mellan höjd och bredd på den kombinerade varningen är mindre än 
0,8 får motsvarande kompletterande varningstext, om den är placerad under fotografiet 
eller illustrationen från arkivet med utvalda källdokument, flyttas till höger om 
fotografiet eller illustrationen. 

- Om förhållandet mellan höjd och bredd på den kombinerade varningen är större än 1,2 
får motsvarande kompletterande varningstext, om den är placerad bredvid fotografiet 
eller illustrationen från arkivet med utvalda källdokument, flyttas under fotografiet 
eller illustrationen.” 




