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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu ákvæða í lögum 
og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um 
niðurfellingu á tilskipun 2001/37/EB (1), einkum 4. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Með tilskipun 2014/40/ESB var komið á nýjum reglum um viðvörunarmerkingar, þ.m.t. mynd- og 
textaviðvörunarmerkingar, sem skal setja á tóbaksvörur til reykinga. Mynd- og textaviðvörunarmerkingar ættu að 
innihalda eina af þeim textaviðvörunum sem eru skráðar í I. viðauka við þá tilskipun, samsvarandi ljósmynd í lit, sem 
er tilgreind í myndasafninu í II. viðauka við tilskipunina, og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja. Þær ættu 
að þekja 65% af yfirborðinu á framhlið og bakhlið einingarpakkanna og öllum ytri umbúðum.

2)  Ákvarða ætti tækniforskriftir að því er varðar útlit, hönnun og lögun mynd- og textaviðvörunarmerkinga að teknu tilliti 
til mismunandi lögunar á pökkunum. Einkum ætti að tilgreina staðsetningu myndar, textaviðvörunar og upplýsinga 
um aðstoð við að hætta að reykja inni í mynd- og textaviðvörunarmerkingunni, stærð þessara þátta og hvaða snið, liti 
og leturgerð eigi að nota til að tryggja að sérhver þáttur sé að fullu sýnilegur.

3)  Í ljósi þess að pakkar á markaði eru mismunandi að lögun og stærð er rétt að gera kröfu um að mynd- og 
textaviðvörunarmerkingar séu á hlaðsettu (e. stacked) eða hliðsettu sniði. Ef hæð mynd- og textaviðvörunarmerkingar 
er meiri en 70% af breidd hennar ætti að nota hlaðsett snið. Ef hæð mynd- og textaviðvörunarmerkingar er meiri en 
20% en minni en 65% af breidd hennar af henni ætti að nota hliðsett snið. Ef hæð mynd- og textaviðvörunarmerkingar 
er meiri en eða jöfn og 65% en minni en eða jöfn og 70% af breidd hennar ætti tóbaksvöruframleiðendum að vera 
heimilt að velja hvort sniðið þeir nota svo fremi sem allir þættir í mynd- og textaviðvörunarmerkingunni haldast 
sýnilegir að fullu og bjagast ekki.

4)  Til að tryggja að myndin sé sá þáttur sem er mest áberandi í mynd- og textaviðvörunarmerkingu ætti að staðsetja 
hana efst í mynd- og textaviðvörunarmerkingu þegar um hlaðsett snið er að ræða og á vinstri helmingi mynd- og 
textaviðvörunarmerkingar ef um hliðsett snið er að ræða. Myndin ætti einnig að vera stærsti þátturinn í mynd- og 
textaviðvörunarmerkingunni.

5)  Ef mynd- og textaviðvörunarmerking er umtalsvert breiðari en hún er á hæðina vegna lögunar einingarpakkans 
eða ytri umbúða er hins vegar rétt að kveða á um sérreglur, að því er varðar stærð þáttanna í mynd- og 
textaviðvörunarmerkingunni, til að tryggja að myndin bjagist ekki við skölun og að textaviðvörun og upplýsingar um 
aðstoð við að hætta að reykja haldist að fullu sýnilegar og læsilegar.

6)  Til að tryggja sýnileika og skýrleika mynd- og textaviðvörunarmerkinga ætti að mæla fyrir um reglur um liti, 
lágmarksupplausn, leturgerð og línubil. Óhjákvæmileg frávik í prentun teljast viðunandi.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 267, 14.10.2015, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2016 frá 29. apríl  2016 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 1.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/1842

frá 9. október 2015

um tækniforskriftir að því er varðar útlit, hönnun og lögun mynd- og textaviðvörunarmerkinga á 
tóbaksvörum til reykinga

(tilkynnt með númeri C(2015) 6729) (*)
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7)  Rétt er að kveða á um sérreglur um mynd- og textaviðvörunarmerkingar, sem setja skal framan á einingarpakka með 
flettiloki, ef lokið hylur yfirborðsflöt sem er stærri eða minni en 50% yfirborðsflatarins sem er fyrirhugaður fyrir 
myndina og opnun flettiloksins myndi rjúfa myndina, textaviðvörunina eða upplýsingarnar um aðstoð við að hætta 
að reykja. Í þessum tilvikum er rétt að kveða á um sveigjanlegri reglur að því er varðar stærð hvers þessara þriggja 
þátta fyrir sig í mynd- og textaviðvörunarmerkingunum. Einnig ætti að heimila framleiðendum eða innflytjendum 
að minnka leturstærð og línubil í textaviðvörun og upplýsingum um aðstoð við að hætta að reykja ef mynd- og 
textaviðvörunarmerkingar framan á slíkum pökkum eru á fleiri en einu tungumáli eða ef slíkt er óhjákvæmilegt á 
tóbaksvörum til reykinga, öðrum en vindlingum, vafningstóbaki og vatnspíputóbaki, að því tilskildu að allir þættirnir 
haldist að fullu sýnilegir.

8)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 25. gr. 
tilskipunar 2014/40/ESB.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Efni og gildissvið

Með þessari ákvörðun eru settar reglur um útlit, hönnun og lögun mynd- og textaviðvörunarmerkinga á tóbaksvörum til 
reykinga.

2. gr.

Útlit og lögun mynd- og textaviðvörunarmerkinga

1.  Ef hæð mynd- og textaviðvörunarmerkingar er meiri en 70% af breidd hennar skulu framleiðendur koma mynd- og 
textaviðvörunarmerkingum fyrir á hlaðsettu sniði eins og sýnt er í 1. lið viðaukans.

Ef hæð mynd- og textaviðvörunarmerkingar er meiri en 20% en minni en 65% af breidd hennar skulu framleiðendur koma 
mynd- og textaviðvörunarmerkingum fyrir með hliðsettu sniði eins og sýnt er í 2. lið viðaukans.

Ef hæð mynd- og textaviðvörunarmerkingar er meiri en eða jöfn og 65% en minni en eða jöfn og 70% af breidd 
hennar geta framleiðendur valið hvort þeir nota hlaðsett eða hliðsett snið, svo fremi sem allir þættir í mynd- og 
textaviðvörunarmerkingunni haldast sýnilegir að fullu og bjagast ekki.

2.  Ef notað er hlaðsett snið skal setja myndina efst í mynd- og textaviðvörunarmerkinguna með textaviðvörun og 
upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja prentaðar fyrir neðan eins og sýnt er í 1. lið viðaukans. Myndin skal ná 
yfir 50%, textaviðvörunin yfir 38% og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja yfir 12% af yfirborðsfleti mynd- og 
textaviðvörunarmerkingarinnar innan við ytri svarta rammann.

Ef notað er hliðsett snið skal setja myndina á vinstri helming mynd- og textaviðvörunarmerkingar með textaviðvörunina að 
ofan hægra megin og upplýsingarnar um aðstoð við að hætta að reykja að neðan hægra megin í viðvöruninni eins og sýnt 
er í 2. lið viðaukans. Myndin skal ná yfir 50%, textaviðvörunin yfir 40% og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja 
yfir 10% af yfirborðsfleti mynd- og textaviðvörunarmerkingarinnar innan við ytri svarta rammann.

3.  Ef hæð mynd- og textaviðvörunarmerkingar er minni en eða jöfn og 20% af breidd hennar vegna lögunar einingarpakkans 
eða ytri umbúða skal mynd- og textaviðvörunarmerkingin vera á hliðsettu, sérlega breiðu sniði eins og sýnt er í 3. lið 
viðaukans. Myndin skal ná yfir 35%, textaviðvörunin yfir 50% og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja yfir 15% 
af yfirborðsfleti mynd- og textaviðvörunarmerkingarinnar innan við ytri svarta rammann.

3. gr.

Hönnun mynd- og textaviðvörunarmerkingar

1.  Mynd- og textaviðvörunarmerkingin skal prentuð í fjögurra lita CMYK-litaskipan. Allir þættir í svörtu skulu vera C0, 
M0, Y0 og K100 og þættir í hlýjum gulum lit skulu vera C0, M10, Y100 og K0.

Mynd- og textaviðvörunarmerkingin skal endurgerð í upplausn sem er að lágmarki 300 punktar á tommu þegar hún er 
prentuð í raunstærð.
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2.  Prenta skal textaviðvörunina með hvítu á svartan grunn.

Ef fyrirhugað er að setja tóbaksvörur til reykinga á markað í aðildarríkjunum með fleiri en einu opinberu tungumáli skal 
prenta textaviðvörunina á fyrsta tungumálinu með hvítu, textaviðvörunina á öðru tungumálinu með hlýjum gulum lit og 
textaviðvörunina á þriðja tungumálinu, ef við á, með hvítu.

Upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja skal prenta með svörtu á bakgrunn í hlýjum gulum lit eins og sýnt er í 
viðaukanum.

3.  Ef notað er hliðsett snið, hlaðsett víxlað snið (e. stacked reversed) eða hliðsett, sérlega breitt snið skal prenta 1 mm 
svartan ramma milli upplýsinganna um aðstoð við að hætta að reykja og myndarinnar inni í upplýsingareitnum um aðstoð 
við að hætta að reykja.

4.  Framleiðendur eða innflytjendur skulu tryggja, að því er varðar myndina:

a)  að hún sé endurgerð án þess að nota brellur (e. effects), aðlaga litina, lagfæra misfellur eða stækka bakgrunninn,

b) að ekki sé skorið of mikið af myndinni eða of fjarri þungamiðju hennar og

c)  að hún sé sköluð í réttu hlutfalli án þess að vera teygð eða þéttuð of mikið.

5.  Framleiðendur skulu tryggja að:

a)  textaviðvörun og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja séu vinstrijafnaðar og miðjaðar lóðrétt,

b) textaviðvörun og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja séu prentaðar með „Neue Frutiger Condensed Bold“,

c)  textaviðvörun sé prentuð í samræmdri leturstærð,

d)  leturstærð textaviðvörunar og upplýsinga um aðstoð við að hætta að reykja sé eins stór og unnt er til að tryggja 
hámarkssýnileika textans,

e)  lágmarksleturstærð textaviðvörunar sé 6 punktar og lágmarksleturstærð upplýsinga um aðstoð við að hætta að reykja 
sé 5 punktar,

f)  línubil sé 2 punktum stærra en leturstærð textaviðvörunarinnar og 1–2 punktum stærra en leturstærðin á upplýsingum 
um aðstoð við að hætta að reykja,

g)  textaviðvörun sé endurgerð eins og sett er fram í I. viðauka við tilskipun 2014/40/ESB, þ.m.t. að því er varðar notkun 
hástafa en að tölusetningunni undanskilinni.

Með fyrirvara um e- og f-lið er framleiðendum eða innflytjendum tóbaksvara til reykinga, annarra en vindlinga, 
vafningstóbaks og vatnspíputóbaks, heimilt að minnka leturstærð eða línubil í textaviðvörun og upplýsingum um aðstoð 
við að hætta að reykja ef slíkt er óhjákvæmilegt, að því tilskildu að allir þættir í mynd- og textaviðvörunarmerkingu haldist 
að fullu sýnilegir.

4. gr.

Sérreglur um tiltekna einingarpakka með flettiloki

1.  Með fyrirvara um fyrstu undirgrein 2. mgr. 2. gr. skulu eftirfarandi reglur gilda um mynd- og textaviðvörunarmerkingar 
sem setja skal framan á einingarpakka með flettiloki:

a)  ef lokið er minna en yfirborðsflöturinn sem er fyrirhugaður fyrir myndina skv. 2. mgr. 2. gr. og ef því ákvæði væri fylgt 
myndi það leiða til þess að myndin rofni við opnun:

i.  skal setja textaviðvörunina efst í mynd- og textaviðvörunarmerkinguna með upplýsingar um aðstoð við að hætta 
að reykja og mynd fyrir neðan, eins og sýnt er í 4. lið viðaukans, og

ii. myndin skal ná yfir a.m.k. 50% af yfirborðsfleti mynd- og textaviðvörunarmerkingarinnar, textaviðvörunin yfir 
a.m.k. 30% og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja yfir a.m.k. 10% en ekki meira en 12% af yfirborðsfleti 
mynd- og textaviðvörunarmerkingarinnar, innan við ytri svarta rammann,
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b) ef lokið er stærra en yfirborðsflöturinn sem er fyrirhugaður fyrir myndina skv. 2. mgr. 2. gr. og ef því ákvæði væri fylgt 
myndi það leiða til þess að varnaðarorðin eða upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja rofni við opnun:

i.  skal setja myndina efst í mynd- og textaviðvörunarmerkinguna með textaviðvörun og upplýsingar um aðstoð við 
að hætta að reykja fyrir neðan, eins og sýnt er í 1. lið viðaukans, og

ii. myndin skal ná yfir a.m.k. 50% af yfirborðsfleti mynd- og textaviðvörunarmerkingarinnar, textaviðvörunin yfir 
a.m.k. 30% og upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja yfir a.m.k. 10% en ekki meira en 12% af yfirborðsfleti 
mynd- og textaviðvörunarmerkingarinnar, innan við ytri svarta rammann.

Framleiðendur skulu tryggja að enginn af þáttunum þremur, sem eru í mynd- og textaviðvörunarmerkingunni, rofni þegar 
einingarpakkinn er opnaður.

2.  Með fyrirvara um e- og f-lið 5. mgr. 3. gr. er framleiðendum eða innflytjendum vindlinga, vafningstóbaks og 
vatnspíputóbaks í einingarpökkum með flettiloki heimilt að minnka leturstærð eða línubil í textaviðvörun og upplýsingum 
um aðstoð við að hætta að reykja, sem eru framan á pökkunum, ef mynd- og textaviðvörunarmerkingin er á fleiri en einu 
tungumáli, að því tilskildu að allir þættir í mynd- og textaviðvörunarmerkingunni haldist að fullu sýnilegir.

5. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 9. október 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Vytenis ANDRIUKAITIS

 framkvæmdastjóri.

___________
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VIÐAUKI

1. Hlaðsett snið (1. og 2. mgr. 2. gr. og b-liður 1. mgr. 4. gr.)

1.  Ljósmynd
2. Textaviðvörun
3. Upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja

2. Hliðsett snið (1. og 2. mgr. 2. gr.)

1.  Ljósmynd
2. Textaviðvörun
3. Upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja

3. Hliðsett, sérlega breitt snið (3. mgr. 2. gr.)

1.  Ljósmynd
2. Textaviðvörun
3. Upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja
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4. Hlaðsett víxlað snið (a-liður 1. mgr. 4. gr.)

1.  Ljósmynd
2. Textaviðvörun
3. Upplýsingar um aðstoð við að hætta að reykja
3. Flettilok




