
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2015/1139 

z dnia 13 lipca 2015 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 Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezen
towania 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, zawierający wykaz 
dodatkowych ostrzeżeń dotyczących zdrowia, które mają być umieszczane na jednostkowych opakowaniach 
wyrobów tytoniowych, zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy. W art. 2 dyrektywy 2012/9/UE zmienionej 
dyrektywą Komisji 2014/39/UE (3) określono, że ostatecznym terminem jej transpozycji przez państwa 
członkowskie jest dzień 28 marca 2016 r., a terminem zakończenia okresu przejściowego przewidzianego w 
art. 3 tej dyrektywy jest dzień 28 marca 2018 r. 

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE (4), uchylająca dyrektywę 2001/37/WE ze skutkiem od 
dnia 20 maja 2016 r., stanowi, że na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów 
tytoniowych do palenia zamieszcza się mieszane ostrzeżenia zdrowotne zawierające jedno z ostrzeżeń tekstowych 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2014/40/UE oraz odpowiadającą mu kolorową fotografię z 
biblioteki obrazów w załączniku II do wspomnianej dyrektywy. Ostrzeżenia tekstowe zawarte w załączniku I do 
dyrektywy 2014/40/UE są identyczne z tymi ustanowionymi w załączniku I do dyrektywy 2001/37/WE 
zmienionej dyrektywą 2012/9/UE. W art. 29 dyrektywy 2014/40/UE określono, że ostatecznym terminem jej 
transpozycji przez państwa członkowskie jest dzień 20 maja 2016 r., a w art. 30 dyrektywy 2014/40/UE 
ustanowiono, że terminem zakończenia okresu przejściowego jest dzień 20 maja 2017 r. 

(3)  Termin transpozycji dyrektywy 2012/9/UE należy przesunąć z dnia 28 marca 2016 r. na dzień 20 maja 2016 r. 
w celu dostosowania terminów transpozycji nowych ostrzeżeń tekstowych ustanowionych tą dyrektywą oraz 
nowych ostrzeżeń mieszanych wprowadzonych dyrektywą 2014/40/UE. Należy również dostosować okres 
przejściowy przewidziany w dyrektywie 2012/9/UE do okresu przejściowego przewidzianego w dyrektywie 
2014/40/UE. 

(4)  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 2016 r.” zastępuje się datą „20 maja 2016 r.”; 
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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 L 

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) 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 (Dz.U. L 73 z 13.3.2014, s. 3). 

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1). 



2) w art. 3 datę „28 marca 2018 r.” zastępuje się datą „20 maja 2017 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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