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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/39/EU 

av 12. mars 2014 

om endring av direktiv 2012/9/EU med hensyn til datoen for dets innarbeiding og fristen for 

overgangsperiodens utløp(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2012/9/EU(2) erstattes vedlegg 

I til direktiv 2001/37/EF og fastsettes nye tilleggs-

advarsler som skal brukes på enhetsinnpakninger med 

tobakksvarer, som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2001/37/EF. 

2) Ved direktiv 2012/9/EU er 28. mars 2014 satt som frist 

for medlemsstatenes innarbeiding av nevnte direktiv, og 

28. mars 2016 er satt som frist for overgangsperiodens 

utløp, som fastsatt i artikkel 3 i nevnte direktiv. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2003/641/EF(3) er det fastsatt 

regler for bruk av fargefotografier eller andre illust-

rasjoner som helseadvarsler på tobakkspakker. 

4) Ved kommisjonsvedtak C(2005) 1452 av 26. mai 2005 

er det opprettet et bibliotek av utvalgte kildedokumenter 

som inneholder fargefotografier eller andre illustra-

sjoner for hver av tilleggsadvarslene oppført i vedlegg I 

til direktiv 2001/37/EF. 

5) Etter vedtakelsen av direktiv 2012/9/EU, har 

Kommisjonen iverksatt studier for å utvikle og teste nye 

fargefotografier og andre illustrasjoner for hver  av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 13.3.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, 

s. 56. 

(1) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om 

tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstil-

ling, presentasjon og salg av tobakksvarer (EUT L 69 av 8.3.2012, 

s. 15). 

(3) Kommisjonsvedtak av 5. september 2003 om bruk av farge-

fotografier eller andre illustrasjoner som helseadvarsler på tobakks-

pakker (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 24). 

tilleggsadvarslene angitt i vedlegget til direktiv 

2012/9/EU, som erstatter vedlegg I til direktiv 

2001/37/EF. Disse studiene er ennå ikke avsluttet. 

6) Medlemsstater som krever tilleggsadvarsler i form av 

fargefotografier eller andre illustrasjoner nevnt i artikkel 

5 nr. 3 i direktiv 2001/37/EF, må ha tilgang til de 

utvalgte kildedokumentene i tilstrekkelig god tid før 

innarbeidingen av direktiv 2012/9/EU. 

7) Med tanke på at det er en kompleks prosess å oppdatere 

biblioteket av kildedokumenter og endre vedtak 

C(2005) 1452, er det en risiko for at prosessen ikke vil 

være avsluttet innen et tidsrom som gir medlemsstatene 

tilstrekkelig tid til å overholde fristen for innarbeiding 

av direktiv 2012/9/EU. 

8) For å sikre at medlemsstatene har tilstrekkelig tid bør 

fristene for innarbeiding av direktiv 2012/9/EU og 

utløpet av overgangsperioden fastsatt i nevnte direktiv 

utsettes. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 10 nr. 1 i 

direktiv 2001/37/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2012/9/EU gjøres følgende endringer: 

1)  i artikkel 2 nr. 1 erstattes «28. mars 2014» med        «28. 

mars 2016», 

2)  i artikkel 3 erstattes «28. mars 2016» med «28. mars 2018». 

Artikkel 2 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 3 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


