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DIRECTIVE
DIRECTIVA (UE) 2015/1139 A COMISIEI
din 13 iulie 2015
de modificare a Directivei 2012/9/UE în ceea ce privește data ei de transpunere și termenul de
încheiere a perioadei de tranziție
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea
actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a
produselor din tutun (1), în special articolul 9 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Anexa I la Directiva 2001/37/CE, conținând lista avertismentelor de sănătate suplimentare de utilizat pe fiecare
pachet unitar de produs din tutun, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) din directiva respectivă, a
fost înlocuită prin Directiva 2012/9/UE a Comisiei (2). Articolul 2 din Directiva 2012/9/UE, astfel cum a fost
modificat prin Directiva 2014/39/UE a Comisiei (3), stabilește data de 28 martie 2016 ca fiind termenul de
transpunere a sa de către statele membre și data de 28 martie 2018 drept data de încheiere a perioadei de
tranziție prevăzute la articolul 3 din directiva respectivă.

(2)

Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) de abrogare a Directivei 2001/37/CE cu efect
de la 20 mai 2016 prevede că fiecare pachet unitar și orice ambalaj exterior al produselor din tutun destinate
fumatului poartă avertismente de sănătate combinate conținând unul dintre avertismentele sub formă de text
menționate în anexa I la Directiva 2014/40/UE și o fotografie color corespunzătoare specificată în galeria de
imagini din anexa II la directiva respectivă. Avertismentele sub formă de text din anexa I la Directiva 2014/40/UE
sunt identice cu cele prezentate în anexa I la Directiva 2001/37/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva
2012/9/UE. Articolul 29 din Directiva 2014/40/UE stabilește data de 20 mai 2016 ca fiind termenul de
transpunere a sa de către statele membre, iar articolul 30 din Directiva 2014/40/UE stabilește data de 20 mai
2017 ca fiind data la care se încheie perioada de tranziție.

(3)

Este adecvat să se prelungească perioada de transpunere a Directivei 2012/9/UE de la 28 martie 2016 la 20 mai
2016, pentru a alinia termenele de transpunere pentru noile avertismente sub formă de text menționate în
directiva respectivă și pentru noile avertismente combinate introduse prin Directiva 2014/40/UE. De asemenea,
este necesar să se alinieze perioada de tranziție prevăzută în Directiva 2012/9/UE cu perioada de tranziție
prevăzută în Directiva 2014/40/UE.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 10
alineatul (1) din Directiva 2001/37/CE.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Directiva 2012/9/UE se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), „28 martie 2016” se înlocuiește cu „20 mai 2016”.
(1) JO L 194, 18.7.2001, p. 26.
(2) Directiva 2012/9/UE a Comisiei din 7 martie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și
vânzare a produselor din tutun (JO L 69, 8.3.2012, p. 15).
(3) Directiva 2014/39/UE a Comisiei din 12 martie 2014 de modificare a Directivei 2012/9/UE în ceea ce privește data de transpunere și
termenul-limită pentru încheierea perioadei de tranziție (JO L 73, 13.3.2014, p. 3).
(4) Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a
actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor
conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 1).
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2. La articolul 3, „28 martie 2018” se înlocuiește cu „20 mai 2017”.
Articolul 2
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 3
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2015.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei

