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KOMMISJONSVEDTAK

av 5. september 2003

om bruk av fargefotografier eller andre illustrasjoner som helseadvarsler på tobakkspakker(*)

(meddelt under nummer K(2003) 3184)

(2003/641/EF)

2006/EØS/30/49

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/37/EF av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av 
tobakksvarer(1), særlig artikkel 5 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger —

1)  I henhold til direktiv 2001/37/EF må hver enhetspakning 
med tobakksvarer, unntatt tobakk til bruk i munnen og 
andre røykfrie tobakksvarer, og eventuell ytre emballasje, 
unntatt gjennomsiktige omslag, merkes med en generell 
advarsel og en tilleggsadvarsel fra listen i vedlegg I til 
nevnte direktiv.

2)  Medlemsstatene kan avgjøre hvorvidt helseadvarsler i 
form av fargefotografier eller andre illustrasjoner kreves 
på pakkene til noen eller alle typer tobakksvarer, unntatt 
tobakk til bruk i munnen og andre røykfrie tobakksvarer.

3)  Dersom medlemsstatene krever tilleggsadvarsler i form 
av fargefotografier eller andre illustrasjoner, skal de være 
i samsvar med reglene Kommisjonen skal vedta.

4)  Direktiv 2001/37/EF har innført nye bestemmelser om 
merking som vesentlig endrer tobakkspakkenes utseende, 
særlig med hensyn til størrelsen på teksten i advarselen 
og advarselens grafiske utforming. For å få størst mulig 
utbytte av den visuelle virkningen som oppnås med 
denne grafiske utformingen, bør den forbli uendret i et 
visst tidsrom før fargefotografier eller andre illustrasjoner 
innføres.

5)  Forskning og erfaring fra andre stater som har 
innført helseadvarsler med fargefotografier har vist at 
helseadvarsler som omfatter fargefotografier eller andre 
  
 
 

illustrasjoner kan være et effektivt avskrekkingsmiddel 
mot røyking og et middel til å informere borgerne om 
de helserisikoer som er knyttet til røyking. Bruken av 
fotografier på tobakkspakker er derfor et viktig ledd i en 
omfattende og integrert politikk for å redusere bruken 
av tobakk.

6)  Med tanke på det kulturelle mangfoldet som finnes 
i Den europeiske union, bør et utvalg av forskjellige 
fargefotografier eller andre illustrasjoner gjøres 
tilgjengelig for hver av tilleggsadvarslene oppført i 
vedlegg I til direktiv 2001/37/EF.

7)  Dersom medlemsstater krever helseadvarsler i form av 
fargefotografier eller andre illustrasjoner, bør det sikres 
at disse visuelle elementene ikke skjules eller forringes 
på annen måte.

8)  Dersom medlemsstater krever helseadvarsler i form 
av fargefotografier eller andre illustrasjoner, bør 
det fastsettes overgangsperioder for å gi rom for de 
nødvendige endringer i framstillings- og pakkeprosessen 
for tobakksvarer og for avsetning av lagre. Bruk av ikke-
avtakbare etiketter bør tillates for andre tobakksvarer enn 
sigaretter.

9)  Innføringen av bildebaserte advarsler må overvåkes, og 
deres effektivitet bør regelmessig vurderes.

10)  Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 10 i direktiv  
2001/37/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.  I dette vedtak fastsettes regler for bruk av fargefotografier 
eller andre illustrasjoner på tobakkspakker for å vise og 
forklare røykingens virkninger på helsen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 10.9.2003, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2004 av 19. mars 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 22 av 29.4.2004, s. 15.

(1) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26.
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2.  Dette vedtak gjelder de medlemsstatene som beslutter 
å bruke fargefotografier eller illustrasjoner sammen 
med tilleggsadvarslene som kreves i henhold til direktiv  
2001/37/EF på pakkene til noen eller alle typer tobakksvarer, 
unntatt pakker som inneholder tobakk til bruk i munnen og 
annen røykfri tobakk.

3.  Dersom medlemsstatene krever advarsler i form av 
fargefotografier eller andre illustrasjoner, skal de være i 
samsvar med reglene fastsatt i dette vedtak.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette vedtak får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 
2001/37/EF anvendelse.

Dessuten menes med:

1.  «tobakkspakke», enhver form for enhetspakning og ytre 
emballasje som brukes ved detaljsalg av tobakksvarer, 
unntatt gjennomsiktige omslag, 

2. «tilleggsadvarsel», enhver av advarslene nevnt i artikkel 5 
nr. 2 bokstav b) og i vedlegg I til direktiv 2001/37/EF, 

3.  «kildedokument», enhver av de elektroniske filene 
Kommisjonen gjør tilgjengelig og som inneholder en 
kombinert advarsel, 

4.  «kombinert advarsel», advarselen som består av et fotografi 
eller en annen illustrasjon og den tilhørende teksten til 
tilleggsadvarselen som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) 
og i vedlegg I til direktiv 2001/37/EF, og som finnes i hvert 
kildedokument.

Artikkel 3

Bibliotek av kildedokumenter

1.  Innen 30. september 2004 skal Kommisjonen stille til 
rådighet et bibliotek av forhåndstestede kildedokumenter 
slik at et utvalg av ulike fotografier eller andre illustrasjoner 
er tilgjengelig for hver av de særskilte advarslene oppført i 
vedlegg I til direktiv 2001/37/EF.

2.  Kommisjonen skal gjøre kildedokumentene tilgjengelige 
på anmodning. Kommisjonen skal oppgi de tekniske 
spesifikasjonene for trykking, og de skal ikke endres på noen 
måte.

3.  Kommisjonen skal bistås av vitenskapelig og teknisk 
sakkyndige i utarbeidingen av biblioteket av kildedokumenter.

4.  De utvalgte kildedokumentene skal framlegges for 
uttalelse for komiteen nedsatt ved artikkel 10 i direktiv 
2001/37/EF.

Artikkel 4

Bruk av kombinerte advarsler

1.  Dersom medlemsstatene krever helseadvarsler i form av 
fargefotografier eller andre illustrasjoner, skal tobakkspakker 
som det kreves slike fotografier på, merkes med en kombinert 

advarsel som bare kan hentes fra kildedokumentene 
Kommisjonen stiller til rådighet, uten at noen del av advarselen 
endres.

En medlemsstat kan velge de kildedokumentene som er best 
egnet for forbrukerne i vedkommende stat.

2.  De kombinerte advarslene skal:

a)  alternere på en slik måte at det sikres at alle tilleggsadvarslene 
vises regelmessig, 

b)  trykkes på tobakkspakkens andre mest iøynefallende 
overflate, i samsvar med formatet og proporsjonene til 
kildedokumentet og uten å endre den grafiske helheten 
som dannes av illustrasjon og tekst, 

c)  dekke hele området som er avsatt til tilleggshelseadvarselen, 
og plasseres parallelt med pakkens øvre kant, og i samme 
retning som den øvrige informasjonen på pakken, 

d)  gjengis i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for 
trykking som Kommisjonen oppgir, 

e)  omgis av en svart ramme som er minst 3 mm og høyst 4 
mm bred, og som på ingen måte forstyrrer noen del av 
teksten eller illustrasjonen i den kombinerte advarselen.

3.  Den kombinerte advarselen skal dekke minst 40 % 
av utsiden av den andre mest iøynefallende overflaten på 
tobakksvarens enhetspakning. Prosentandelen skal økes til 
45 % for medlemsstater med to offisielle språk og til 50 % for 
medlemsstater med tre offisielle språk.

Når det gjelder enhetspakninger beregnet på andre produkter 
enn sigaretter, der den mest iøynefallende overflaten er større 
enn 75 cm2, skal imidlertid den kombinerte advarselen dekke 
minst 22,5 cm2 av den andre mest iøynefallende overflaten. 
Området skal økes til 24 cm2 for medlemsstater med to offisielle 
språk og 26,25 cm2 for medlemsstater med tre offisielle språk.

4.  Når det gjelder andre tobakksvarer enn sigaretter kan 
de kombinerte advarslene festes ved hjelp av klistremerker, 
forutsatt at de ikke kan fjernes. Gjengivelsen av de kombinerte 
advarslene på klistremerkene skal være i samsvar med de 
tekniske spesifikasjonene for trykking som Kommisjonen 
oppgir.

5.  Medlemsstater kan fastsette at de kombinerte advarslene 
skal ledsages av en henvisning til utstedende myndighet, utenfor 
rammen for advarselen. Dersom medlemsstatene ønsker det, 
kan de kombinerte advarslene dessuten inneholde andre visuelle 
elementer, for eksempel logoer med eller uten telefonnummer 
til røyketelefon, e-postadresser og/eller nettsteder utformet 
for å informere forbrukerne om myndighetene som utsteder 
advarselen og om tilgjengelig støtte for dem som ønsker å 
slutte å røyke.
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6.  Unntatt i tilfellene omhandlet i nr. 5 skal de kombinerte 
advarslene ikke kommenteres, omformuleres eller vises til i 
noen form på tobakkspakken.

Artikkel 5

De kombinerte advarslenes synlighet

1.  De kombinerte advarslene skal:

a)  trykkes på en slik måte at de ikke kan fjernes, slettes eller 
på noen måte skjules eller forstyrres av andre opplysninger 
eller bilder eller når pakken åpnes. Det skal være forbudt 
å trykke de kombinerte advarslene på enhetspakningens 
stempel- eller prismerke, 

b)  vises på en måte som sikrer at ingen deler av teksten 
eller illustrasjonen i de kombinerte advarslene skilles fra 
hverandre når pakken åpnes.

2.  Dersom medlemsstatene beslutter å kreve bruk av 
kombinerte advarsler på tobakkspakker, skal de vedta de 
nødvendige regler for å hindre at det brukes noen form for 
innpakning, pose, futteral, eske eller annen innretning som helt 
eller delvis skjuler eller forstyrrer de kombinerte advarslene 
eller noen av deres elementer.

3.  Stempel- eller prismerker skal ikke plasseres på en 
slik måte at de helt eller delvis skjuler eller forstyrrer de 
kombinerte advarslene eller noen av deres elementer.

4.  Henvisningene eller andre elementer nevnt i artikkel 4 
nr. 5 skal ikke hindre eller forringe de kombinerte advarslenes 
synlighet.

Artikkel 6

Gjennomføring

Dersom medlemsstatene beslutter å kreve bruk av kombinerte 
advarsler på tobakkspakker, skal de vedta og offentliggjøre 
de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette 
vedtak.

De skal anvende disse bestemmelsene tidligst fra 1. oktober 
2004.

I bestemmelsene skal det fastsettes egnede overgangsperioder 
for å gi rom for de nødvendige endringer i framstillings- og 
pakkeprosessen for tobakksvarer og for avsetning av lagre, 
særlig med hensyn til små og mellomstore foretak.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette vedtak, eller det skal vises til 
vedtaket når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette vedtak omhandler, og skal hvert annet år informere 
Kommisjonen om gjennomføringen av dem. Informasjonen 
skal omfatte en konsekvensanalyse med særlig henvisning til 
forbrukernes vaner, med særlig oppmerksomhet mot barn og 
ungdom.

Artikkel 7

Rapportering og tilpasninger

1.  Innen 30. september 2006 og deretter hvert annet år skal 
Kommisjonen framlegge rapport for komiteen nedsatt ved 
artikkel 10 i direktiv 2001/37/EF om gjennomføringen av dette 
vedtak. Disse rapportene skal bygge på informasjonen som 
mottas fra medlemsstatene i henhold til artikkel 6 fjerde ledd i 
dette vedtak.

2.  Når Kommisjonen framlegger rapportene, skal den særlig 
angi hvilke aspekter som bør gjennomgås på ny eller bearbeides 
ytterligere i lys av erfaring og nye vitenskapelige data.

3.  De vitenskapelig og teknisk sakkyndige nevnt i artikkel 11 
i direktiv 2001/37/EF kan bistå Kommisjonen i utarbeidingen 
av disse rapportene.

4.  Informasjon om gjennomføringen av dette vedtak skal 
også være en del av de toårlige rapportene som Kommisjonen 
skal framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske 
økonomiske og sosiale komité om anvendelsen av direktiv 
2001/37/EF, i henhold til artikkel 11 i nevnte direktiv.

Artikkel 8

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. september 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen


