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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1842 

av 9. oktober 2015 

om tekniske spesifikasjoner for oppstilling, utforming og form for de kombinerte 
helseadvarslene for røyketobakksvarer 

[meddelt under nummer K(2015) 6729](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og ►C1 relaterte ◄ produkter og om oppheving av 
direktiv 2001/37/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2014/40/EU fastsettes det nye regler for helseadvarsler, herunder kombinerte helseadvarsler, som skal 
plasseres på røyketobakksvarer. De kombinerte helseadvarslene bør inneholde en av tekstadvarslene som er oppført i 
vedlegg I til nevnte direktiv, et tilhørende fargefotografi som er angitt i bildesamlingen i vedlegg II til nevnte direktiv, 
og opplysninger om røykeslutt. Disse bør dekke 65 % av for- og baksidens ytre overflate på ►C1 enkeltpakninger ◄ 
og eventuell ytre emballasje. 

2) Det bør fastsettes tekniske spesifikasjoner for de kombinerte helseadvarslenes oppstilling, utforming og form, idet det 
tas hensyn til forskjellige pakningsformer. Særlig bør plasseringen av fotografiet, tekstadvarselen og opplysningene om 
røykeslutt i den kombinerte helseadvarselen og disse elementenes størrelse, format, farge og skrifttype angis for å sikre 
at hvert enkelt element er fullt synlig. 

3) Da det finnes forskjellige pakningsformer og -størrelser på markedet er det hensiktsmessig å kreve at elementene i de 
kombinerte helseadvarslene plasseres under eller ved siden av hverandre. Dersom høyden på den kombinerte 
helseadvarselen er større enn 70 % av dens bredde, bør det benyttes et format der elementene plasseres under hverandre. 
Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn 20 % men mindre enn 65 % av dens bredde, bør det 
benyttes et format der elementene plasseres ved siden av hverandre. Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen 
er større enn eller lik 65 % men mindre enn eller lik 70 % av dens bredde, bør tobakksvareprodusentene få velge hvilket 
format de ønsker å benytte, såframt alle elementene i den kombinerte helseadvarselen forblir fullt synlige og ikke 
forvrenges. 

4) For å sikre at fotografiet er det mest framtredende elementet i den kombinerte helseadvarselen bør det plasseres øverst i 
de kombinerte helseadvarslene der elementene plasseres under hverandre og på den venstre halvdelen i de kombinerte 
helseadvarslene der elementene plasseres ved siden av hverandre. Fotografiet bør også være det største elementet i den 
kombinerte helseadvarselen. 

5) Dersom den kombinerte helseadvarselen er betydelig bredere enn den er høy som følge av formen på ►C1 
enkeltpakningen ◄ eller den ytre emballasjen, bør det imidlertid fastsettes særlige regler om størrelsen på elementene i 
den kombinerte helseadvarselen for å sikre at fotografiet ikke forvrenges ved skalering og at tekstadvarselen og 
opplysningene om røykeslutt forblir fullt synlige og lesbare. 

6) For å sikre at den kombinerte helseadvarselen er synlig og tydelig bør det fastsettes regler for farger, minsteoppløsning, 
skrifttype og linjeavstand. Uunngåelige toleranser ved trykking vurderes som akseptable.  

  
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 14.10.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 43. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

2018/EØS/84/46 

32015D1842 Konsolidert tekst: 10.3.2022 2



 

7) Det bør fastsettes særlige regler for kombinerte helseadvarsler som skal plasseres foran på ►C1 enkeltpakninger ◄ 
med brettbart lokk der lokket dekker en overflate som er større eller mindre enn de 50 % av overflaten som er forbeholdt 
fotografiet, og åpning av det brettbare lokket vil føre til at enten fotografiet, tekstadvarselen eller opplysningene om 
røykeslutt deles i to. I slike tilfeller bør det fastsettes mer fleksible regler for størrelsen på hvert av de tre elementene i 
den kombinerte helseadvarselen. Produsenter eller importører bør også kunne redusere skriftstørrelsen og linjeavstanden 
i tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt dersom den kombinerte helseadvarselen foran på slike pakninger er på 
mer enn ett språk eller dersom det er uunngåelig på andre røyketobakksvarer enn sigaretter, rulletobakk og 
vannpipetobakk, forutsatt at alle elementene forblir fullt synlige. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne beslutning fastsetter regler for oppstilling, utforming og form for de kombinerte helseadvarslene for røyketobakksvarer. 

Artikkel 2 

Oppstilling og form for den kombinerte helseadvarselen 

1.  Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn 70 % av dens bredde, skal produsentene plassere 
elementene i de kombinerte helseadvarslene under hverandre, som vist i avsnitt 1 i vedlegget. 

Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn 20 % men mindre enn 65 % av dens bredde, skal produsentene 
plassere elementene i de kombinerte helseadvarslene ved siden av hverandre, som vist i avsnitt 2 i vedlegget. 

Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn eller lik 65 % men mindre enn eller lik 70 % av dens bredde, 
kan tobakksvareprodusentene velge om de vil benytte et format der elementene plasseres under eller ved siden av hverandre, 
såframt alle elementene i den kombinerte helseadvarselen forblir fullt synlige og ikke forvrenges. 

2.  Dersom elementene plasseres under hverandre, skal fotografiet plasseres øverst i den kombinerte helseadvarselen, med 
tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt trykt under, som vist i avsnitt 1 i vedlegget. Fotografiet skal utgjøre 50 %, 
tekstadvarselen 38 % og opplysningene om røykeslutt 12 % av den kombinerte helseadvarselens overflate innenfor den ytre 
svarte rammen. 

Dersom elementene plasseres ved siden av hverandre, skal fotografiet plasseres på den venstre halvdelen av den kombinerte 
helseadvarselen, med tekstadvarselen øverst til høyre og opplysningene om røykeslutt nederst til høyre, som vist i avsnitt 2 i 
vedlegget. Fotografiet skal utgjøre 50 %, tekstadvarselen 40 % og opplysningene om røykeslutt 10 % av den kombinerte helse-
advarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 

3.  Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn eller lik 20 % av dens bredde som følge av formen på 
►C1 enkeltpakningen ◄ eller den ytre emballasjen, skal elementene i den kombinerte helseadvarselen plasseres ved siden av 
hverandre i et ekstra bredt format, som vist i avsnitt 3 i vedlegget. Fotografiet skal utgjøre 35 %, tekstadvarselen 50 % og 
opplysningene om røykeslutt 15 % av den kombinerte helseadvarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 

Artikkel 3 

Utforming av den kombinerte helseadvarselen 

1.  Den kombinerte helseadvarselen skal trykkes i CMYK basert på fire farger. Alle elementer i svart skal være C0, M0, Y0 og 
K100, og de i varmgult skal være C0, M10, Y100 og K0. 

Den kombinerte helseadvarselen skal gjengis med en minsteoppløsning på 300 dpi når den trykkes i faktisk størrelse. 
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2.  Tekstadvarselen skal trykkes i hvitt på svart bakgrunn. 

Dersom røyketobakksprodukter skal bringes i omsetning i medlemsstater med mer enn ett offisielt språk, skal tekstadvarselen 
på det første språket trykkes i hvitt, tekstadvarselen på det andre språket skal trykkes i varmgult og tekstadvarselen på det 
eventuelle tredje språket skal trykkes i hvitt. 

Opplysningene om røykeslutt skal trykkes i svart på varmgul bakgrunn, som vist i vedlegget. 

3.  Dersom det benyttes et format der elementene plasseres ved siden av hverandre, under hverandre på begge sider av ►C1 
enkeltpakningen ◄ eller ved siden av hverandre i et ekstra bredt format, skal det trykkes en svart ramme på 1 mm mellom 
opplysningene om røykeslutt og fotografiet innenfor overflaten med opplysninger om røykeslutt. 

4.  Produsentene eller importørene skal sikre at fotografiet 

a)  gjengis uten bruk av effekter, justerte farger, retusjering eller utvidelse av bakgrunnen, 

b)  ikke beskjæres for nærme eller for langt fra fotografiets fokuspunkt, 

c)  er skalert proporsjonalt uten å bli strukket eller komprimert. 

5.  Produsentene skal sikre at  

a)  tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt er venstrestilt og sentrert vertikalt, 

b)  tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt trykkes med Neue Frutiger Condensed Bold, 

c)  tekstadvarselen trykkes med en ensartet skriftstørrelse, 

d)  skriftstørrelsen på tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt er så stor som mulig for å sikre at teksten er så synlig 
som mulig, 

e)  den minste skriftstørrelsen på tekstadvarselen er 6 punkter og den minste skriftstørrelsen på opplysningene om røykeslutt er 
5 punkter, 

f)  linjeavstanden er to punkter større enn skriftstørrelsen på tekstadvarselen og ett til to punkter større enn skriftstørrelsen på 
opplysningene om røykeslutt, 

g)  tekstadvarselen gjengis i samsvar med vedlegg I til direktiv 2014/40/EU, herunder bruk av versaler, men unntatt numme-
rering. 

Som unntak fra bokstav e) og f) kan produsenter og importører redusere skriftstørrelsen eller linjeavstanden i tekstadvarselen og 
opplysningene om røykeslutt dersom den kombinerte helseadvarselen foran på slike pakninger er på flere enn ett språk eller 
dersom det er uunngåelig på andre røyketobakksvarer enn sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk, forutsatt at alle 
elementene forblir fullt synlige. 

Artikkel 4 

Særlige regler for visse ►C1 enkeltpakninger ◄ med brettbart lokk 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 første ledd skal følgende regler gjelde for kombinerte helseadvarsler som skal plasseres på 
framsiden av ►C1 enkeltpakninger ◄ med brettbart lokk: 

a)  Dersom lokket er mindre enn overflaten som er forbeholdt fotografiet i artikkel 2 nr. 2 og fotografiet vil bli delt når lokket 
åpnes dersom denne bestemmelsen overholdes: 

i) Tekstadvarselen skal plasseres øverst i den kombinerte helseadvarselen med opplysningene om røykeslutt og 
fotografiet trykt under, som vist i avsnitt 4 i vedlegget. 

ii) Fotografiet skal utgjøre minst 50 % av den kombinerte helseadvarselens overflate, tekstadvarselen skal utgjøre minst 
30 % og opplysningene om røykeslutt skal utgjøre minst 10 %, men ikke mer enn 12 % av den kombinerte helse-
advarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 
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b)  Dersom lokket er større enn overflaten som er forbeholdt fotografiet i artikkel 2 nr. 2 og tekstadvarselen eller 
opplysningene om røykeslutt vil bli delt når lokket åpnes dersom denne bestemmelsen overholdes: 

i) Fotografiet skal plasseres øverst i den kombinerte helseadvarselen med tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt 
trykt under, som vist i avsnitt 1 i vedlegget. 

ii) Fotografiet skal utgjøre minst 50 % av den kombinerte helseadvarselens overflate, tekstadvarselen skal utgjøre minst 
30 % og opplysningene om røykeslutt skal utgjøre minst 10 %, men ikke mer enn 12 % av den kombinerte helse-
advarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 

Produsentene skal sikre at ingen av de tre elementene i den kombinerte helseadvarselen deles når ►C1 enkeltpakningen ◄ 
åpnes. 

2.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 5 bokstav e) og nr. 5 bokstav f) kan produsenter og importører av sigaretter, rulletobakk og 
vannpipetobakk i ►C1 enkeltpakninger ◄ med brettbart lokk redusere skriftstørrelsen eller linjeavstanden i tekstadvarselen og 
opplysningene om røykeslutt dersom den kombinerte helseadvarselen foran på slike pakninger er på mer enn ett språk, forutsatt 
at alle elementene forblir fullt synlige. 

Artikkel 5 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

1. Under hverandre (artikkel 2 nr. 1 og nr. 2 og artikkel 4 nr. 1b) 

 

1. Fotografi 
2. Tekstadvarsel 
3. Opplysninger om røykeslutt 

2. Ved siden av hverandre (artikkel 2 nr. 1 og 2) 

 

1. Fotografi 
2. Tekstadvarsel 
3. Opplysninger om røykeslutt 

3. Ved siden av hverandre i ekstra bredt format (artikkel 2 nr. 3) 

 

1. Fotografi 
2. Tekstadvarsel 
3. Opplysninger om røykeslutt 
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4. Under hverandre på begge sider av ►C1 enkeltpakningen ◄ (artikkel 4 nr. 1a) 

 

1. Fotografi 
2. Tekstadvarsel 
3. Opplysninger om røykeslutt 
4. Brettbart lokk 

 __________  

32015D1842 Konsolidert tekst: 10.3.2022 7




