
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2014/39/UE 

z dnia 12 marca 2014 r. 

zmieniająca dyrektywę 2012/9/UE w odniesieniu do terminu jej transpozycji i terminu zakończenia 
okresu przejściowego 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2001/37/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych ( 1 ), w szczególności jej art. 
9 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywą Komisji 2012/9/UE ( 2 ) zastąpiono załącznik 
I do dyrektywy 2001/37/WE, wprowadzając nowe dodat
kowe ostrzeżenia dotyczące zdrowia, które mają być 
umieszczane na jednostkowych opakowaniach wyrobów 
tytoniowych, jak określono w art. 5 ust. 2 lit. b) dyrek
tywy 2001/37/WE. 

(2) W dyrektywie 2012/9/UE określono, że ostatecznym 
terminem jej transpozycji przez państwa członkowskie 
jest dzień 28 marca 2014 r., a terminem zakończenia 
okresu przejściowego przewidzianego w art. 3 tej dyrek
tywy jest dzień 28 marca 2016 r. 

(3) Decyzją Komisji 2003/641/WE ( 3 ) wprowadzono prze
pisy dotyczące stosowania na opakowaniach papierosów 
kolorowych fotografii lub innych ilustracji jako ostrzeżeń 
dotyczących zdrowia. 

(4) Decyzją Komisji C(2005) 1452 z dnia 26 maja 2005 r. 
ustanowiono bibliotekę wybranych dokumentów źródło
wych zawierającą kolorowe fotografie lub inne ilustracje 
dla każdego z dodatkowych ostrzeżeń dotyczących 
zdrowia wymienionych w załączniku I do dyrektywy 
2001/37/WE. 

(5) Po przyjęciu dyrektywy 2012/9/UE Komisja rozpoczęła 
badania dotyczące tworzenia i testowania nowych kolo
rowych fotografii lub innych ilustracji dla każdego 

z dodatkowych ostrzeżeń dotyczących zdrowia określo
nych w załączniku do dyrektywy 2012/9/UE, zastępu
jącym załącznik I do dyrektywy 2001/37/WE. Badania 
te jeszcze się nie zakończyły. 

(6) Aby dokonać transpozycji dyrektywy 2012/9/UE, 
państwa członkowskie, które wprowadzają wymóg stoso
wania dodatkowych ostrzeżeń w formie kolorowych 
fotografii lub innych ilustracji, o których mowa w art. 
5 ust. 3 dyrektywy 2001/37/WE, muszą mieć dostęp do 
wybranych dokumentów źródłowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

(7) Ze względu na złożoność procesu uaktualniania biblio
teki wybranych dokumentów źródłowych oraz fakt 
wprowadzenia zmian decyzją Komisji C(2005) 1452, 
istnieje ryzyko, że proces ten nie zostanie zakończony 
w terminie, który dałby państwom członkowskim 
wystarczająco dużo czasu na dotrzymanie terminu trans
pozycji dyrektywy 2012/9/UE. 

(8) Aby zapewnić państwom członkowskim wystarczającą 
ilość czasu, należy przesunąć termin transpozycji dyrek
tywy 2012/9/UE oraz przewidzianą w tej dyrektywie datę 
zakończenia okresu przejściowego. 

(9) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne 
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 10 ust. 1 
dyrektywy 2001/37/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W dyrektywie 2012/9/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1 datę „28 marca 2014 r.” zastępuje się datą 
„28 marca 2016 r.”; 

2) w art. 3 datę „28 marca 2016 r.” zastępuje się datą 
„28 marca 2018 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 26. 
( 2 ) Dyrektywa Komisji 2012/9/UE z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca 

załącznik I do dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 69 
z 8.3.2012, s. 15). 

( 3 ) Decyzja Komisji 2003/641/WE z dnia 5 września 2003 r. w sprawie 
stosowania na opakowaniach papierosów kolorowych fotografii lub 
innych ilustracji jako ostrzeżeń związanych z ochroną zdrowia 
(Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 24).



Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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