
AM\935755BG.doc PE510.712v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2012/0366(COD)

14.5.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
155 - 246

Проектодоклад
Линда Макаван
(PE508.085v03-00)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки относно производството, представянето 
и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

Предложение за директива
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.712v01-00 2/85 AM\935755BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\935755BG.doc 3/85 PE510.712v01-00

BG

Изменение 155
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които 
основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на 
етикетирането, при положение че не 
е налице съществена промяна в 
обстоятелствата във връзка с обема 
на продажбите или моделите на 
употреба от страна на младите хора. 
Етикетирането на тези други 
тютюневи изделия следва да се 
извършва съгласно специални правила.
Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

(24) Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

Or. fi

Изменение 156
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
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ръчно свиване на цигари, които 
основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да
бъдат освободени от определени
изисквания по отношение на 
етикетирането, при положение че не е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата във връзка с обема 
на продажбите или моделите на 
употреба от страна на младите хора.
Етикетирането на тези други 
тютюневи изделия следва да се 
извършва съгласно специални правила. 
Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

ръчно свиване на цигари, следва да 
подлежат на същите изисквания по 
отношение на етикетирането като 
цигарите и тютюна за ръчно свиване 
на цигари. Необходимо е да бъде 
гарантирана видимостта на 
предупрежденията относно здравето, 
поставени върху бездимните тютюневи 
изделия. Поради това предупрежденията 
следва да се поставят върху двете 
основни повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

Or. en

Обосновка

Всички тютюневи изделия за пушене следва да съдържат комбинирани 
предупреждения относно здравето (т.е. предупреждения относно здравето под 
формата на изображения и текст).

Изменение 157
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които 
основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на 
етикетирането, при положение че не 

(24) Етикетирането на тютюневите 
изделия за пушене, различни от 
цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, следва да се извършва съгласно 
специални правила. Необходимо е да 
бъде гарантирана видимостта на 
предупрежденията относно здравето, 
поставени върху бездимните тютюневи 
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е налице съществена промяна в 
обстоятелствата във връзка с обема 
на продажбите или моделите на 
употреба от страна на младите хора.
Етикетирането на тези други 
тютюневи изделия следва да се 
извършва съгласно специални правила. 
Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

изделия. Поради това предупрежденията 
следва да се поставят върху двете 
основни повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира високо равнище на защита на здравето и еднаква защита за всички 
потребители в ЕС, тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите и тютюна 
за ръчно свиване на цигари, следва да подлежат на същите изисквания за 
етикетиране.

Изменение 158
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които 
основно се употребяват от по-
възрастни потребители, следва да 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на 
етикетирането, при положение че не е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата във връзка с обема 
на продажбите или моделите на 
употреба от страна на младите хора.
Етикетирането на тези други 

(24) Въпреки че се употребяват 
основно от по-възрастни 
потребители, тютюневите изделия за 
пушене, различни от цигарите и тютюна 
за ръчно свиване на цигари, не следва да 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на 
етикетирането. Необходимо е да бъде 
гарантирана видимостта на 
предупрежденията относно здравето, 
поставени върху бездимните тютюневи 
изделия. Поради това предупрежденията 
следва да се поставят върху двете 
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тютюневи изделия следва да се 
извършва съгласно специални правила.
Необходимо е да бъде гарантирана 
видимостта на предупрежденията 
относно здравето, поставени върху 
бездимните тютюневи изделия. Поради 
това предупрежденията следва да се 
поставят върху двете основни 
повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

основни повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

Or. el

Обосновка

Настоящата директива предлага равна защита на всички потребители на тютюневи 
изделия.

Изменение 159
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари, които основно 
се употребяват от по-възрастни 
потребители, следва да бъдат 
освободени от определени изисквания 
по отношение на етикетирането, при 
положение че не е налице съществена 
промяна в обстоятелствата във връзка с 
обема на продажбите или моделите на 
употреба от страна на младите хора. 
Етикетирането на тези други тютюневи 
изделия следва да се извършва съгласно 
специални правила. Необходимо е да 
бъде гарантирана видимостта на 
предупрежденията относно здравето, 
поставени върху бездимните тютюневи 
изделия. Поради това предупрежденията 
следва да се поставят върху двете 
основни повърхности на опаковката на 

(24) Тютюневите изделия за пушене, 
различни от цигарите, тютюна за ръчно 
свиване на цигари и тютюна за водна 
лула, които основно се употребяват от 
по-възрастни потребители, следва да 
бъдат освободени от определени 
изисквания по отношение на 
етикетирането, при положение че не е 
налице съществена промяна в 
обстоятелствата във връзка с обема на 
продажбите или моделите на употреба 
от страна на младите хора. 
Етикетирането на тези други тютюневи 
изделия следва да се извършва съгласно 
специални правила. Необходимо е да
бъде гарантирана видимостта на 
предупрежденията относно здравето, 
поставени върху бездимните тютюневи 
изделия. Поради това предупрежденията 
следва да се поставят върху двете 
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бездимното тютюнево изделие. основни повърхности на опаковката на 
бездимното тютюнево изделие.

Or. ro

Изменение 160
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки прилагат 
различни правила за минималния брой 
цигари в потребителска опаковка. Тези 
правила следва да бъдат съгласувани, за 
да се гарантира свободното обращение 
на съответните изделия.

(25) Държавите членки прилагат 
различни правила за минималния брой 
цигари в потребителска опаковка. Тези 
правила следва да бъдат съгласувани, за 
да се гарантира свободното обращение 
на съответните изделия. По принцип е 
абсолютно необходимо 
многообразието от специфични 
национални правила да не пречи на 
функционирането на общия вътрешен 
пазар.

Or. de

Изменение 161
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
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от законодателството за контрол на 
тютюна. Освен това РККТ задължава 
Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки на тютюневите изделия да 
бъдат маркирани по уникален и сигурен 
начин и тяхното движение да бъде 
записвано, така че да бъде възможно 
следенето и обратното проследяване на 
тези изделия в Съюза, а също така да се 
контролира и подобрява съответствието 
им с настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна 
проверката на автентичността на 
изделията.

от законодателството за контрол на 
тютюна. Освен това РККТ задължава 
Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки на тютюневите изделия да 
бъдат маркирани по уникален и сигурен 
начин и тяхното движение да бъде 
записвано, така че да бъде възможно 
следенето и обратното проследяване на 
тези изделия в Съюза, а също така да се 
контролира и подобрява съответствието 
им с настоящата директива. Освен това 
на потребителските опаковки на 
цигари, както и на самите цигари 
следва да се поставят неподлежащи 
на фалшифициране защитни елементи, 
за да се предотврати пиратството на 
продукти и допълнителното 
увреждане на здравето на 
потребителите от фалшифицирани 
цигари.

Or. de

Изменение 162
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
от законодателството за контрол на 
тютюна. Освен това РККТ задължава 

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
от законодателството за контрол на 
тютюна. Освен това РККТ задължава 
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Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки на тютюневите изделия да 
бъдат маркирани по уникален и сигурен 
начин и тяхното движение да бъде 
записвано, така че да бъде възможно 
следенето и обратното проследяване на 
тези изделия в Съюза, а също така да се 
контролира и подобрява съответствието 
им с настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна проверката 
на автентичността на изделията.

Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки на тютюневите изделия да 
бъдат маркирани по уникален и сигурен 
начин и тяхното движение да бъде 
записвано, така че да бъде възможно 
следенето и обратното проследяване на 
тези изделия в Съюза, а също така да се 
контролира и подобрява съответствието 
им с настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна проверката 
на автентичността на изделията. От 
друга страна, Европейската комисия 
и държавите членки трябва да 
гарантират, че нито една мярка, 
предприета при прилагането на 
настоящата директива, няма да 
доведе непряко до увеличаване на 
незаконната търговия с тютюневи 
изделия.

Or. es

Изменение 163
Линда Макаван

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
от законодателството за контрол на 

(26) На пазара са пуснати значителни 
обеми от незаконни изделия, които не са 
в съответствие с определените в 
Директива 2001/37/ЕО изисквания, като 
данните показват, че тези количества 
могат да се увеличат. Такива изделия 
накърняват свободното обращение на 
изделията, които съответстват на 
изискванията, и защитата, предвидена 
от законодателството за контрол на 
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тютюна. Освен това РККТ задължава 
Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки на тютюневите изделия да 
бъдат маркирани по уникален и сигурен 
начин и тяхното движение да бъде 
записвано, така че да бъде възможно 
следенето и обратното проследяване на 
тези изделия в Съюза, а също така да се 
контролира и подобрява съответствието 
им с настоящата директива. Освен това 
следва да се предвидят разпоредби за 
въвеждането на защитни елементи, 
които ще направят по-лесна проверката 
на автентичността на изделията.

тютюна. Освен това РККТ задължава 
Съюза да води борба с незаконните 
изделия като част от всеобхватна 
политика за контрол на тютюна. Поради 
това следва да се предвиди разпоредба, 
съгласно която потребителските 
опаковки и всички външни 
транспортни опаковки на тютюневите 
изделия да бъдат маркирани по 
уникален и сигурен начин и тяхното 
движение да бъде записвано, така че да 
бъде възможно следенето и обратното 
проследяване на тези изделия в Съюза, а 
също така да се контролира и подобрява 
съответствието им с настоящата 
директива. Освен това следва да се 
предвидят разпоредби за въвеждането 
на защитни елементи, които ще 
направят по-лесна проверката на 
автентичността на изделията.

Or. en

Изменение 164
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да бъде разработена 
оперативно съвместима система за 
следене и обратно проследяване и общ 
защитен елемент. Първоначално 
системата за следене и обратно 
проследяване и защитните елементи 
следва да се прилагат само по 
отношение на цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари. Това ще даде 
възможност на производителите на 
други тютюневи изделия да се 
възползват от придобития 
междувременно опит.

заличава се

Or. de
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Изменение 165
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да бъде разработена 
оперативно съвместима система за 
следене и обратно проследяване и общ 
защитен елемент. Първоначално 
системата за следене и обратно 
проследяване и защитните елементи 
следва да се прилагат само по 
отношение на цигарите и тютюна за 
ръчно свиване на цигари. Това ще даде 
възможност на производителите на 
други тютюневи изделия да се 
възползват от придобития 
междувременно опит.

(27) Следва да бъде разработена 
оперативно съвместима система за 
следене и обратно проследяване и общ 
защитен елемент.

Or. fi

Изменение 166
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се гарантира независимост 
и прозрачност, производителите на 
тютюневи изделия следва да сключат 
договори за съхранение на данни с 
независими трети страни под 
контрола на външен одитор. 
Данните, свързани със системата за 
следене и обратно проследяване, 
следва да бъдат съхранявани отделно 
от другите свързани с дружествата 
данни, и следва да бъдат под 
контрола на компетентните органи 

заличава се
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на държавите членки и Комисията, 
които да имат достъп до тях по 
всяко време.

Or. de

Изменение 167
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се гарантира независимост и 
прозрачност, производителите на 
тютюневи изделия следва да сключат 
договори за съхранение на данни с 
независими трети страни под контрола 
на външен одитор. Данните, свързани 
със системата за следене и обратно 
проследяване, следва да бъдат 
съхранявани отделно от другите 
свързани с дружествата данни, и следва 
да бъдат под контрола на компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията, които да имат достъп до тях 
по всяко време.

(28) За да се гарантира независимост и 
прозрачност, държавите членки следва 
да сключат договори за съхранение на 
данни с независими трети страни под 
контрола на външен одитор, който 
следва да бъде назначен от 
Комисията. Данните, свързани със 
системата за следене и обратно 
проследяване, следва да бъдат 
съхранявани отделно от другите 
свързани с дружествата данни, и следва 
да бъдат под контрола на компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията, които да имат достъп до тях 
по всяко време. Държавите членки 
следва да осигурят пълна и постоянна 
прозрачност, както и пълен и 
постоянен достъп до съоръженията 
за съхранение на данни за 
компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
независимата трета страна.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид дългата история на участие на тютюневата промишленост в 
дейности за контрабанда на цигари, не следва да й бъде предоставяна възможност за 
избор на дружеството за съхранение на данните и на одитора на данните за 
проследимост.
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Изменение 168
Карл Шлютер

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се гарантира независимост и 
прозрачност, производителите на 
тютюневи изделия следва да сключат 
договори за съхранение на данни с 
независими трети страни под контрола 
на външен одитор. Данните, свързани 
със системата за следене и обратно 
проследяване, следва да бъдат 
съхранявани отделно от другите 
свързани с дружествата данни, и следва 
да бъдат под контрола на компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията, които да имат достъп до тях 
по всяко време.

(28) За да се гарантира независимост и 
прозрачност, държавите членки следва 
да сключат договори за съхранение на 
данни с независими трети страни под 
контрола на външен одитор, който 
следва да бъде назначен от 
Комисията. Данните, свързани със 
системата за следене и обратно 
проследяване, следва да бъдат 
съхранявани отделно от другите 
свързани с дружествата данни, и следва 
да бъдат под контрола на компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията, които да имат достъп до тях 
по всяко време.

Or. en

Обосновка

Тютюневата промишленост има дългогодишен опит като съучастник в 
контрабандата на цигари. Поради това не следва да й се разрешава да избира 
дружеството за съхранение на данните, нито външния одитор. Държавите членки 
следва да направят избора на дружеството за съхранение на данните, докато 
Комисията следва да избере външния одитор.

Изменение 169
Мортен Месерсмит

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
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законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Забраната на продажбата на 
тютюн за орална употреба следва да 
бъде запазена, за да се предотврати 
въвеждането на вътрешния пазар на 
изделие, което предизвиква 
пристрастяване, има отрицателни
последици за здравето и е 
привлекателно за младите хора. За 
другите бездимни тютюневи изделия, 
които не се произвеждат за масовия 
пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се 
счита за достатъчно, за да 
възпрепятства разширяването на 
пазара извън рамките на 
традиционната им употреба.

законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Забраната на продажбата на 
тютюн за орална употреба следва да 
бъде запазена, тъй като е доказано, че 
тютюнът за орална употреба 
причинява по-малко последици за 
здравето от тютюна за пушене.

Or. en

Обосновка

Тютюнът за орална употреба (снус) както в насипно състояние, така и на дози е по-
малко вреден от тютюна за пушене и следователно ЕС не следва да възпрепятства 
използването му. Освен това Научният комитет по възникващи и идентифицирани 
нови здравни рискове на ЕС е установил, че научните данни „не дават особени 
основания в подкрепа на теорията, че бездимните тютюневи изделия (т.е. шведския 
снус) са „врата“ към бъдещо тютюнопушене“.

Изменение 170
Бенд Бендсен, Йоланта Емилия Хибнер, Ярослав Лешек Валенса, Кристофер 
Фйелнер, Манфред Вебер, Анна Росбак, Богуслав Соник
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Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Забраната на продажбата на 
тютюн за орална употреба следва да 
бъде запазена, за да се предотврати 
въвеждането на вътрешния пазар на 
изделие, което предизвиква 
пристрастяване, има отрицателни 
последици за здравето и е 
привлекателно за младите хора. За 
другите бездимни тютюневи изделия, 
които не се произвеждат за масовия 
пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се счита за 
достатъчно, за да възпрепятства 
разширяването на пазара извън рамките 
на традиционната им употреба.

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Подкрепя забраната на 
тютюневите изделия за орална 
употреба, но подобна забрана не следва 
да засяга исторически 
традиционните тютюневи изделия за 
орална употреба, които могат да 
бъдат разрешени от отделни 
държави членки. За другите бездимни 
тютюневи изделия, които не се 
произвеждат за масовия пазар, 
наличието на строго регламентиране по 
отношение на етикетирането и 
съставките се счита за достатъчно, за да 
възпрепятства разширяването на пазара 
извън рамките на традиционната им 
употреба.

Or. en

Изменение 171
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Забраната на продажбата на
тютюн за орална употреба следва да 
бъде запазена, за да се предотврати 
въвеждането на вътрешния пазар на 
изделие, което предизвиква 
пристрастяване, има отрицателни 
последици за здравето и е 
привлекателно за младите хора. За 
другите бездимни тютюневи изделия, 
които не се произвеждат за масовия 
пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се счита за 
достатъчно, за да възпрепятства 
разширяването на пазара извън рамките 
на традиционната им употреба.

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Държавите членки и 
регионите в тях, в които 
традиционно се използва тютюн за 
орална употреба, разполагат с 
възможност да поискат национална 
или регионална дерогация от 
забраната на основания, свързани с 
културни или исторически причини.
За другите бездимни тютюневи изделия, 
които не се произвеждат за масовия
пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се счита за 
достатъчно, за да възпрепятства 
разширяването на пазара извън рамките 
на традиционната им употреба.

Or. sv

Обосновка

Забраната на тютюна за орална употреба е непоследователна и наред с другото, 
засяга области около Балтийско море, които традиционно използват тютюн за 
орална употреба. Обществеността в тези държави и региони не разбира защо трябва 
да се забранява продукт, който е бил използван в миналото и е част от културната 
идентичност на даден регион, особено когато този продукт вреди на здравето по-
малко, отколкото цигарите.
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Изменение 172
Кристофер Фйелнер, Бенд Бендсен, Ярослав Лешек Валенса, Ренате Зомер, Нилс 
Турвалдс

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Забраната на продажбата на 
тютюн за орална употреба следва да 
бъде запазена, за да се предотврати 
въвеждането на вътрешния пазар на 
изделие, което предизвиква 
пристрастяване, има отрицателни 
последици за здравето и е 
привлекателно за младите хора. За 
другите бездимни тютюневи изделия, 
които не се произвеждат за масовия 
пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се счита за 
достатъчно, за да възпрепятства 
разширяването на пазара извън рамките 
на традиционната им употреба.

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета 
от 13 ноември 1989 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
етикетирането на тютюневите изделия и 
забраната на пускането на пазара на 
някои видове тютюн за орална употреба 
бе наложена забрана на продажбата в 
държавите членки на някои видове 
тютюн за орална употреба. С 
Директива 2001/37/EО тази забрана бе 
потвърдена. С член 151 от Акта за 
присъединяване на Австрия, Финландия 
и Швеция на Кралство Швеция се 
предоставя дерогация от посочената 
забрана. Забраната на продажбата на 
тютюн за орална употреба следва да 
бъде запазена, за да се предотврати 
въвеждането на вътрешния пазар на 
изделие, което предизвиква 
пристрастяване, има отрицателни 
последици за здравето и е 
привлекателно за младите хора. Тъй 
като предлагането на тютюн за 
орална употреба на вътрешния пазар 
е забранено, тютюневите изделия за 
орална употреба се освобождават от 
прилагането на настоящата 
директива, с изключение на член 15.
За другите бездимни тютюневи изделия, 
които не се произвеждат за масовия 
пазар, наличието на строго 
регламентиране по отношение на 
етикетирането и съставките се счита за 
достатъчно, за да възпрепятства 
разширяването на пазара извън рамките 
на традиционната им употреба.
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Or. en

Изменение 173
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Предвид общата забрана на 
продажбата на тютюн за орална 
употреба (снус) в ЕС, не съществува 
трансграничен интерес по отношение 
на регламентирането на 
съдържанието на снуса. 
Отговорността за регламентирането 
на съдържанието на снуса 
следователно се поема от държавата 
членка, където е разрешена 
продажбата на снус в съответствие с 
член 151 от Акта за присъединяване 
на Австрия, Финландия и Швеция. 
Поради това снусът следва да се 
освободи от задължението за 
прилагане на разпоредбите на член 6 
от настоящата директива.

Or. sv

Изменение 174
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 29б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) Продажбата и пускането на 
пазара на други видове тютюневи 
изделия за орална употреба следва да 
бъде забранено на цялата територия 
на ЕС. Забраната следва да важи 
особено за тютюн, предназначен за 
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дъвчене, като снуса, както и за 
тютюна за дъвчене; тя трябва да се 
прилага също и за тютюн за 
смъркане, предназначен за смъркане 
през носа.

Or. fi

Изменение 175
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние
улесняват достъпа на младите хора 
до тютюневите изделия и пораждат 
риск това да накърни 
съответствието с изискванията, 
предвидени от законодателството за 
контрол на тютюна, и по-специално 
от настоящата директива. 
Необходими са общи правила относно 
система за уведомяване, за да се 
гарантира, че настоящата директива 
ще реализира напълно потенциала си. 
Разпоредбите за уведомяването 
относно трансграничните продажби 
на тютюневи изделия от разстояние 
в настоящата директива следва да се 
прилагат независимо от процедурата 
за уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 
2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество. Продажбата на 
тютюневи изделия от разстояние от 
търговец на потребител е 
допълнително регламентирана в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на 

(30) Трансграничните продажби от 
разстояние и продажбите по 
интернет следва да бъдат забранени.
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потребителя по отношение на 
договорите от разстояние, която от 
13 юни 2014 г. ще бъде заменена от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата 
на потребителите.

Or. en

Обосновка

Според оценката на въздействието на Европейската комисия трансграничните 
продажби на тютюневи изделия по интернет улеснят спекулациите с по-ниски цени, 
отворени са за незаконна търговия и се използват предимно от търговци на дребно по 
интернет за извличане на ползи от разликите в данъчните режими на различните 
държави членки, като по този начин подкопават техните усилия за възпиране на 
хората от тютюнопушене чрез високо данъчно облагане.

Изменение 176
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, Лоренцо 
Фонтана

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Необходими са общи 
правила относно система за 
уведомяване, за да се гарантира, че 
настоящата директива ще реализира 
напълно потенциала си. Разпоредбите 
за уведомяването относно 
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние в 
настоящата директива следва да се 
прилагат независимо от процедурата 

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние и 
практики, като например 
безплатното разпространение или 
размяната на тютюневи изделия на 
обществени места с рекламни цели,
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Поради това те следва да 
бъдат премахнати.
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за уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 
2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество. Продажбата на 
тютюневи изделия от разстояние от 
търговец на потребител е 
допълнително регламентирана в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние, която от 
13 юни 2014 г. ще бъде заменена от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата 
на потребителите.

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 177
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Необходими са общи 
правила относно система за 
уведомяване, за да се гарантира, че 
настоящата директива ще реализира 
напълно потенциала си. Разпоредбите 
за уведомяването относно 
трансграничните продажби на 

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние
трябва да бъде забранена, тъй като 
те улесняват достъпа на младите хора 
до тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива.



PE510.712v01-00 22/85 AM\935755BG.doc

BG

тютюневи изделия от разстояние в 
настоящата директива следва да се 
прилагат независимо от процедурата 
за уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 
2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество. Продажбата на 
тютюневи изделия от разстояние от 
търговец на потребител е 
допълнително регламентирана в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние, която от 
13 юни 2014 г. ще бъде заменена от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата 
на потребителите.

Or. fi

Изменение 178
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Необходими са общи 
правила относно система за 
уведомяване, за да се гарантира, че 
настоящата директива ще реализира 
напълно потенциала си. Разпоредбите 

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Въвежда се забрана на
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние.
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за уведомяването относно
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние в 
настоящата директива следва да се 
прилагат независимо от процедурата 
за уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 
2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество. Продажбата на 
тютюневи изделия от разстояние от 
търговец на потребител е 
допълнително регламентирана в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние, която от 
13 юни 2014 г. ще бъде заменена от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата 
на потребителите.

Or. pl

Изменение 179
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Необходими са общи 
правила относно система за 

(30) Продажбите на тютюневи изделия 
по интернет улесняват достъпа на 
младите хора до тютюневите изделия и 
пораждат риск това да накърни 
съответствието с изискванията, 
предвидени от законодателството за 
контрол на тютюна, и по-специално от 
настоящата директива, и поради това 
следва да се забранят в съответствие 
с Рамковата конвенция за контрол на 
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уведомяване, за да се гарантира, че 
настоящата директива ще реализира 
напълно потенциала си. Разпоредбите 
за уведомяването относно 
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние в 
настоящата директива следва да се
прилагат независимо от процедурата 
за уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 
2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество. Продажбата на тютюневи 
изделия от разстояние от търговец на 
потребител е допълнително 
регламентирана в Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние, която от 
13 юни 2014 г. ще бъде заменена от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 г. относно правата на 
потребителите.

тютюна. Продажбата на тютюневи 
изделия от разстояние от търговец на 
потребител е допълнително 
регламентирана в Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние, която от 
13 юни 2014 г. ще бъде заменена от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 г. относно правата на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Всички продажби на тютюневи изделия по интернет следва да бъдат забранени. 
Оценката на въздействието на Комисията установи, че трансграничните продажби 
по интернет са предимно незаконни, а в насоките за прилагане на член 13 от РККТ се 
препоръчва забраната на всички продажби по интернет. Изключително трудно е да 
се постигне ефективна проверка на възрастта онлайн.

Изменение 180
Рика Манер

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Трансграничните продажби на (30) Трансграничните продажби на 
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тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Необходими са общи 
правила относно система за 
уведомяване, за да се гарантира, че 
настоящата директива ще реализира 
напълно потенциала си. Разпоредбите за 
уведомяването относно 
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние в 
настоящата директива следва да се 
прилагат независимо от процедурата за 
уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество. 
Продажбата на тютюневи изделия от 
разстояние от търговец на потребител е 
допълнително регламентирана в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. 
относно защитата на потребителя по 
отношение на договорите от разстояние, 
която от 13 юни 2014 г. ще бъде 
заменена от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите.

тютюневи изделия от разстояние 
улесняват достъпа на младите хора до 
тютюневите изделия и пораждат риск 
това да накърни съответствието с 
изискванията, предвидени от 
законодателството за контрол на 
тютюна, и по-специално от настоящата 
директива. Необходими са общи 
правила относно система за 
уведомяване, за да се гарантира, че 
настоящата директива ще реализира 
напълно потенциала си. Чрез 
преразглеждането на директивата 
ще започне разработване на 
законодателство за пълна забрана на 
продажбите от разстояние.
Разпоредбите за уведомяването относно 
трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние в 
настоящата директива следва да се 
прилагат независимо от процедурата за 
уведомяване, установена в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество. 
Продажбата на тютюневи изделия от 
разстояние от търговец на потребител е 
допълнително регламентирана в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. 
относно защитата на потребителя по 
отношение на договорите от разстояние, 
която от 13 юни 2014 г. ще бъде 
заменена от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите.

Or. fi

Изменение 181
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Съображение 30а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Директива 2003/33/ЕО относно 
рекламирането и финансиране на 
тютюневи изделия вече забранява 
безплатното раздаване на такива 
изделия в рамките на финансирането 
на събития. Настоящата директива, 
която урежда въпросите относно 
представянето и продажбата на 
тютюн и има за основа постигането 
на високо равнище на защита на 
здравето и предотвратяването на 
тютюнопушенето сред младите хора, 
разширява забраната за безплатно 
раздаване на обществените места и 
изрично забранява 
разпространяването на печатни 
материали или талони за отстъпка и 
подобни промоции в пакетите и 
опаковките.

Or. es

Изменение 182
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Съображение 30б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) Европейската комисия и 
държавите членки трябва да 
увеличат усилията си за подобряване 
на контрола, за предотвратяването и 
овладяването на незаконния трафик 
на обработен тютюн от трети 
държави, произвеждан без никакви 
механизми за контрол, каквито се 
изискват от европейските 
производители. Също така изглежда 
уместно да се върви към 
хармонизация на данъчното облагане 
на обработения тютюн във всички 
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държави от Съюза, за да се избегне 
превръщането на разликите в цените 
между държавите, по-специално в 
трансграничните райони, в стимул за 
употреба и за да се потвърди 
ангажиментът на всички държави 
членки към целите на настоящата 
директива. 

Or. es

Изменение 183
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Съображение 30в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30в) Държавите членки прилагат 
различни правила, като допускат 
упълномощени на местно равнище 
търговци на дребно и продавачи да 
рекламират и излагат тютюневи 
изделия в рамките на своите 
помещения. Разпоредбите, приети в 
определени държави членки, които 
забраняват излагането на 
тютюневите изделия на местата за 
продажба, следва да се разширят и да 
се разглеждат като полезни за 
намаляване на употребата на тютюн 
сред младите хора.

Or. en

Обосновка

В държавите членки се прилагат строги правила относно рекламата на тютюневи 
изделия. Тютюневата промишленост става все по-иновативна с това, което е 
останало от нейните последни търговски средства, като прави излагането на 
местата за продажба все по-креативно и привлекателно. Проучванията показват, че 
излагането на местата за продажба оказва пряко въздействие върху 
тютюнопушенето сред младите хора. В държавите членки, където е приета, както е 
в Ирландия, забраната за излагане на местата за продажба може да помогне за 
намаляване на привлекателността на тютюневите изделия за младите хора.
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Изменение 184
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 30г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30г) Безплатното разпространение 
на тютюневи изделия като реклама 
за популяризиране, което все още се 
използва чрез онлайн търговия на 
дребно или се допуска на някои 
обществени места в някои държави 
членки, трябва да бъде забранено.

Or. en

Обосновка

Рекламните кампании за насърчаване на използването на тютюневи изделия, при 
които те се разпространяват свободно на обществени места като нощни клубове и 
други места за развлечения, са насочени предимно към младите хора. Подобно 
разпространение на тютюневи изделия с рекламна цел следва да се забрани.

Изменение 185
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана.
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана.
Целта на директивата е да се намали 
тютюнопушенето и по-специално да 
бъдат отказани младите хора и други, 
които още не са започнали да пушат. 
Следователно разширяването на 
пазара чрез разрешаване на нови 
тютюневи изделия следва да бъде
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правомощията на държавите членки 
да им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да 
следи развитието и да представи 
доклад 5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на 
настоящата директива.

забранено като противоречащо на 
целта на директивата.

Or. fi

Изменение 186
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана.
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите 
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва 
да бъде наложено на 
производителите и вносителите, без 
да се засягат правомощията на 
държавите членки да им налагат 
забрана или да ги разрешават. 
Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на 
настоящата директива.

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана.
Поради това следва да се наложи 
пълна забрана на производството и 
продажбата на всички тютюневи 
изделия в Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 187
Рика Манер

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите 
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите 
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива за пълно предотвратяване 
на навлизането на нови тютюневи 
изделия на пазара.

Or. fi

Изменение 188
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност,
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се следи 

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се следи 
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развитието по отношение на новите 
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

развитието по отношение на новите 
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива. Децата и младите хора 
трябва да се образоват в тази насока, 
тъй като това е най-простият и най-
ефективен начин да се предотврати 
започването на употреба на 
тютюневи изделия от тях. Следва 
също така да се обмисли създаването 
на фонд, финансиран от 
производителите на тютюневи 
изделия, който да се използва за 
финансиране на компании срещу 
тютюнопушенето. Държавите 
членки следва да хармонизират 
законната възраст за закупуване на 
тютюневи изделия на 18 години.

Or. pl

Изменение 189
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите 

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се насърчават 
проекти и обществени кампании за 
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категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

просвещаване и повишаване на 
осведомеността относно сериозните 
последици за здравето от 
тютюнопушенето, като освен това 
се следи развитието по отношение на 
новите категории тютюневи изделия.
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

Or. es

Обосновка

Обществените кампании за просвещаване и повишаване на осведомеността ще бъдат 
по-ефективни от гледна точка на общественото здраве, отколкото простите мерки 
за забрана, които не почиват на научна основа.

Изменение 190
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите 
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 

(31) Всички тютюневи изделия са 
потенциален източник на смъртност, 
заболеваемост и увреждания и тяхната 
употреба следва да бъде ограничавана. 
Поради това е важно да се следи 
развитието по отношение на новите 
категории тютюневи изделия. 
Задължението за уведомяване за нови 
категории тютюневи изделия следва да 
бъде наложено на производителите и 
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вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. Комисията следва да следи 
развитието и да представи доклад 
5 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

вносителите, без да се засягат 
правомощията на държавите членки да 
им налагат забрана или да ги 
разрешават. С оглед на въпросните 
правомощия държавите членки 
следва да вземат предвид 
възможността новите категории 
тютюневи изделия да окажат 
отрицателно въздействие върху 
цялостното здравословно състояние 
на населението, както и 
възможността новите категории 
тютюневи изделия да ограничат 
вредите върху цялостното 
здравословно равнище на населението 
чрез масова замяна на използваните 
от пушачите изделия и незначителна 
употреба на тази изделия от 
непушачите. Комисията следва да 
следи развитието, отчитайки и двете 
възможности, и да представи доклад 
3 години след крайния срок за 
транспониране на настоящата 
директива, за да се прецени дали са 
необходими изменения на настоящата 
директива.

Or. el

Обосновка

Критерий за издаването на разрешение за търговия на новите категории тютюневи 
изделия трябва да бъде въздействието върху цялостното здравословно състояние, с 
цел да се насърчават продуктите, за които съществува сериозна възможност да 
намалят отрицателното въздействие върху здравето на населението като цяло.

Изменение 191
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се гарантират условия 
на равнопоставеност, новите 

(32) Навлизането на пазара на новите 
категории тютюневи изделия, които са 
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категории тютюневи изделия, които са 
тютюневи изделия по смисъла на 
настоящата директива, следва да 
отговарят на изискванията, 
предвидени в настоящата директива.

тютюневи изделия по смисъла на 
настоящата директива е вредно и 
ненужно. Поради това няма 
основание да се разреши навлизането 
на пазара и одобрението на нови 
тютюневи изделия. Разрешаването 
на нови тютюневи изделия е в 
противоречие с основната цел на 
директивата за намаляване на 
употребата на тютюневи изделия.

Or. fi

Изменение 192
Линда Макаван, Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Изделията, съдържащи никотин, се 
продават на пазара на Съюза. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно 
въздействие върху функционирането 
на вътрешния пазар, по-специално 
като се има предвид, че тези изделия 
са предмет на значителни 
трансгранични продажби от 
разстояние, включително по 
интернет.

(33) Изделията, съдържащи никотин, се 
продават на пазара на Съюза. Въпреки 
това държавите членки са 
предприели различни регулаторни 
подходи, които пречат на 
развитието на вътрешния пазар, по-
специално като се има предвид, че 
тези продукти са обект на 
значителни трансгранични продажби 
от разстояние, включително по 
интернет. Налице е необходимост от 
хармонизирани правила, а като се има 
предвид потенциалът на тези 
продукти да подпомогнат програмата 
за намаляване на вредите, следва да 
съществува възможност за облекчен 
регулаторен режим, за да се 
гарантира безопасността и 
качеството, което е среден път 
между регламентирането на 
лекарствата и тютюневите изделия.

Or. en
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Изменение 193
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Изделията, съдържащи никотин, се 
продават на пазара на Съюза. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно
въздействие върху функционирането на 
вътрешния пазар, по-специално като се 
има предвид, че тези изделия са предмет 
на значителни трансгранични продажби 
от разстояние, включително по 
интернет.

(33) Изделията, съдържащи никотин, се 
продават на пазара на Съюза в 
нарастващи количества. Това се 
отнася по-специално за широка гама 
от модели на електронни цигари с 
различни технически 
характеристики, което ги прави 
продукти, които е трудно да бъдат 
правно определени и за които ще се 
прилагат различни европейски 
законодателства, в зависимост от 
това дали здравната цел е насочена 
към преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия 
или не, и от наличието или 
отсъствието на вещества, водещи до 
пристрастяване, като например 
никотин или токсични химикали. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
нови изделия, които се продават на 
пазара на Европейския съюз от по-
малко от десет години, възможни 
опасения относно здравето и 
безопасността, имат въздействие върху 
функционирането на вътрешния пазар, 
по-специално като се има предвид, че 
тези изделия са предмет на значителни 
трансгранични продажби от разстояние, 
включително по интернет.

Or. fr

Обосновка

Представянето на нови продукти, съдържащи никотин, следва да бъде по-обективно, 
доколкото, макар да е вярно, че тези продукти нямат всички застраховки по 
отношение на качеството и безопасността, едно нещо е сигурно: те са по-малко 
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токсични и следователно по-малко вредни за здравето от традиционните цигари или 
тютюна за ръчно свиване на цигари.

Изменение 194
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Изделията, съдържащи никотин, 
се продават на пазара на Съюза. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно 
въздействие върху функционирането на 
вътрешния пазар, по-специално като се 
има предвид, че тези изделия са предмет 
на значителни трансгранични продажби 
от разстояние, включително по 
интернет.

(33) Различни от тютюн изделия, 
съдържащи никотин, се продават на 
пазара на Съюза. Различните 
регулаторни подходи, предприети от 
държавите членки за даване отговор на 
свързаните с тези изделия опасения 
относно здравето и безопасността, имат
отрицателно въздействие върху 
функционирането на вътрешния пазар, 
по-специално като се има предвид, че 
тези изделия са предмет на значителни 
трансгранични продажби от разстояние, 
включително по интернет.

Or. it

Изменение 195
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Изделията, съдържащи никотин, се
продават на пазара на Съюза. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно 
въздействие върху функционирането на 

(33) Изделията, съдържащи никотин, се 
продават на пазара на Съюза. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно 
въздействие върху функционирането на 
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вътрешния пазар, по-специално като се 
има предвид, че тези изделия са предмет 
на значителни трансгранични продажби 
от разстояние, включително по 
интернет.

вътрешния пазар, по-специално като се 
има предвид, че тези изделия са предмет 
на значителни трансгранични продажби 
от разстояние, включително по 
интернет. Електронните цигари, при 
които никотинът се поема в тялото 
заедно с вдишвания въздух, би следвало 
да се третират наравно с другите 
източници на никотин, поемани в 
тялото чрез вдишвания въздух.

Or. fi

Изменение 196
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Изделията, съдържащи никотин, се 
продават на пазара на Съюза. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно 
въздействие върху функционирането на 
вътрешния пазар, по-специално като се 
има предвид, че тези изделия са предмет 
на значителни трансгранични продажби 
от разстояние, включително по 
интернет.

(33) Изделията, съдържащи никотин, се 
продават на пазара на Съюза. 
Различните регулаторни подходи, 
предприети от държавите членки за 
даване отговор на свързаните с тези 
изделия опасения относно здравето и 
безопасността, имат отрицателно 
въздействие върху функционирането на 
вътрешния пазар, по-специално като се 
има предвид, че тези изделия са предмет 
на значителни трансгранични продажби 
от разстояние, включително по 
интернет.

Държавите членки събират 
значителна сума от данъчни приходи 
от производството и продажбата на 
всички тютюневи изделия и поради 
това те следва да бъдат настоятелно 
насърчавани да изразходват тези 
приходи пряко за здравеопазване и 
информационни кампании, за да 
информират младите граждани за 
основните рискове за здравето от 
тютюнопушенето. 
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Or. en

Изменение 197
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 33а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) От съществено значение е 
производителите и дистрибуторите 
в сектора на електронните цигари 
преди пускането им на пазара да 
предоставят на надзорните органи 
точно уведомление относно 
основните съставки на продуктите (с 
оглед на чистотата, примесите и 
стабилността), което да се вижда 
върху опаковката съгласно 
Директива 2001/95/ЕО относно 
общата безопасност на продуктите;
Също така е необходимо и е в интерес 
както на потребителите, така и на 
производителите или 
дистрибуторите да бъдат налични 
надеждни научни данни за 
нетоксичността на електронните 
цигари, поради което Комисията ще 
поиска становището на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове (НКВИНЗР) в рамките на 
24 месеца от влизането в сила на 
директивата;

Or. fr

Обосновка

Доклад за общата безопасност на различните видове електронни цигари, предлагани 
понастоящем на пазара най-често без никакво регламентиране, трябва да бъде 
изготвен от Европейската комисия и нейните научни комитети в рамките на кратък 
срок.
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Изменение 198
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността 
и ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен 
брой изделия, съдържащи никотин, 
вече са били разрешени съгласно 
настоящия регулаторен режим. При 
разрешението се взема предвид 
съдържанието на никотин в 
съответното изделие. Прилагането 
на една и съща правна уредба спрямо 
всички изделия, съдържащи никотин, 
чието съдържание на никотин е 
равно или надвишава съдържанието 
му в изделие, съдържащо никотин, 
което преди това е било разрешено 
съгласно Директива 2001/83/ЕО, 
позволява правното положение да 
бъде по-ясно, изглажда различията 
между националните 
законодателства, гарантира равно 
третиране на всички изделия, 
съдържащи никотин, които могат да 
се използват с цел преустановяване на 
употребата на тютюневи изделия, и 
създава стимули за научни 
изследвания и иновации по отношение 
на преустановяването на употребата 
на тютюневи изделия. Това не следва 
да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение 
на другите изделия, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
ако са изпълнени условията, 

заличава се
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определени в Директива 2001/83/EО.

Or. de

Изменение 199
Кристиан Енстрьом, Кристофер Фйелнер, Ребека Тейлър

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, чието 
съдържание на никотин е равно или 
надвишава съдържанието му в 
изделие, съдържащо никотин, което 
преди това е било разрешено съгласно
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава 
стимули за научни изследвания и 
иновации по отношение на 
преустановяването на употребата на 

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин, за които се 
твърди, че имат полезни за 
човешкото здраве качества.
Значителен брой изделия, съдържащи 
никотин, за които са представени 
подобни твърдения, вече са били 
разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. Държавите 
членки са длъжни да гарантират, че
изделията, съдържащи никотин, които 
не попадат в обхвата на 
Директива 2001/83/ЕО и които се 
предлагат на общия пазар, са 
съобразени със съответното 
законодателство, посочено в [ново] 
приложение IV.
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тютюневи изделия. Това не следва да 
засяга прилагането на
Директива 2001/83/ЕО по отношение 
на другите изделия, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
ако са изпълнени условията, 
определени в Директива 2001/83/EО.

Or. en

Обосновка

Уточнява се, че следва да се предприеме двупосочен подход по отношение на 
изделията, съдържащи никотин. Тези, които не попадат в обхвата на 
Директива 2001/83/ЕО, следва да са съобразени с широкия спектър от законодателни 
актове, посочени в [ново] приложение IV.

Изменение 200
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, чието 
съдържание на никотин е равно или 
надвишава съдържанието му в 

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Въпреки това измерването на приема 
на никотин се оказва трудно, тъй 
като той зависи от изделията и от 
начина, по който се използват. 
Поради това включването на всички 
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изделие, съдържащо никотин, което 
преди това е било разрешено съгласно
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

изделия, съдържащи никотин, 
независимо от тяхното съдържание 
на никотин, в обхвата на
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

Or. en

Обосновка

Единственото основание за разрешаване на пускането на пазара на изделия, 
съдържащи никотин (ИСН), е с цел отказване от тютюнопушенето. Много е трудно 
да се установи количеството никотин, прието с ИСН. Честото използване на ИСН с 
ниско съдържание на никотин въпреки всичко може да доведе до поемането на 
значителни количества никотин. Поради това е целесъобразно всички ИСН да бъдат 
обхванати от законодателството относно фармацевтичните продукти. Това ще 
осигури качеството, безопасността и ефикасността на ИСН, както и
равнопоставеност на всички изделия, съдържащи никотин.

Изменение 201
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, чието 
съдържание на никотин е равно или 
надвишава съдържанието му в 
изделие, съдържащо никотин, което 
преди това е било разрешено съгласно 
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба42 се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Изключването от обхвата на 
настоящата директива на 
различните от тютюн изделия, 
съдържащи никотин, разрешени
съгласно Директива 2001/83/ЕО, 
позволява правното положение да бъде 
по-ясно, изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

Or. it

(Вж. измененията на член 18.)

Изменение 202
Фредерик Рийс
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Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, чието съдържание 
на никотин е равно или надвишава 
съдържанието му в изделие, съдържащо 
никотин, което преди това е било 
разрешено съгласно 
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на определени 
изделия, съдържащи никотин. 
Значителен брой изделия, съдържащи 
никотин, вече са били разрешени 
съгласно настоящия регулаторен режим. 
При разрешението се взема предвид 
съдържанието на никотин в съответното 
изделие. Прилагането на една и съща 
правна уредба спрямо всички изделия
със сходна употреба, съдържащи 
никотин, чието съдържание на никотин 
е равно или надвишава съдържанието 
му в изделие, съдържащо никотин, 
което преди това е било разрешено 
съгласно Директива 2001/83/ЕО, 
позволява правното положение да бъде 
по-ясно, изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

Or. fr



AM\935755BG.doc 45/85 PE510.712v01-00

BG

Обосновка

Важен е нюансът. Само определени продукти по член 18, съдържащи подходящ праг 
на никотин, следва да се разглеждат като лекарствени продукти за хуманна 
употреба по смисъла на Директива 2001/83/ЕО и да подлежат на предварително 
разрешение за предлагане на пазара. За други продукти, обхванати от член 18, следва 
да се прилага Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите и 
Директива 2001/83/ЕО за медицинските изделия.

Изменение 203
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. При разрешението 
се взема предвид съдържанието на 
никотин в съответното изделие. 
Прилагането на една и съща правна 
уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, чието съдържание 
на никотин е равно или надвишава 
съдържанието му в изделие, съдържащо 
никотин, което преди това е било 
разрешено съгласно 
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 

(34) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се въвежда правна уредба за 
оценка на качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително на изделията, 
съдържащи никотин. Значителен брой 
изделия, съдържащи никотин, вече са 
били разрешени съгласно настоящия 
регулаторен режим. Въпреки това е 
необходимо тези изделия да се 
разграничат от нелекарствените 
продукти, съдържащи никотин, 
които са предназначени за пушачи и 
които се използват не толкова за 
преустановяване на 
тютюнопушенето, колкото за 
заместване на съществуващите 
тютюневи изделия, като в същото 
време оказват съвсем различно 
въздействие върху цялостното 
здравословно състояние на 
населението в сравнение със 
съществуващите тютюневи изделия.
При разрешението се взема предвид 
съдържанието на никотин в съответното 
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преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

изделие. Прилагането на една и съща 
правна уредба спрямо всички изделия, 
съдържащи никотин, чието съдържание 
на никотин е равно или надвишава 
съдържанието му в изделие, съдържащо 
никотин, което преди това е било 
разрешено съгласно 
Директива 2001/83/ЕО, позволява 
правното положение да бъде по-ясно, 
изглажда различията между 
националните законодателства, 
гарантира равно третиране на всички 
изделия, съдържащи никотин, които 
могат да се използват с цел 
преустановяване на употребата на 
тютюневи изделия, и създава стимули за 
научни изследвания и иновации по 
отношение на преустановяването на 
употребата на тютюневи изделия. Това 
не следва да засяга прилагането на 
Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
другите изделия, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, ако са изпълнени 
условията, определени в 
Директива 2001/83/EО.

Or. el

Обосновка

Изделията, съдържащи никотин, които са насочени към пушачите и имат за цел да 
улеснят отказа от тютюнопушене, трябва да се третират различно от 
нелекарствените изделия, чиято основна цел е да заместят съществуващите много 
по-вредни тютюневи изделия.

Изменение 204
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Всички съдържащи никотин 
изделия следва да бъдат третирани 
по един и същ начин. Те следва да се 
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подчиняват или на настоящата 
директива, или, в случай на големи 
дози, използвани за медицински цели 
— на медицинското законодателство 
на държавата членка. Медицинското 
законодателство на държавата 
членка ще определи границите на 
медицинската употреба на никотин, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност. При определяне на 
съдържанието на никотин, 
количеството никотин следва да се 
изчислява като дневна доза и в 
контекста на по-голямата доза.

Or. fi

Изменение 205
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Картика Тамара Лиотар, Карл 
Шлютер, Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъдат въведени 
разпоредби относно етикетирането 
на изделия, съдържащи никотин под 
определения в настоящата директива 
праг, за да бъде привлечено 
вниманието на потребителите към 
потенциалните рискове за здравето.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението, което включва всички ИСН в обхвата на 
законодателството относно фармацевтичните продукти. Когато всички ИСН са 
регулирани като лекарствени продукти, независимо от концентрация на никотин в 
тях, тази клауза относно етикетирането вече не е актуална.
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Изменение 206
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъдат въведени 
разпоредби относно етикетирането на 
изделия, съдържащи никотин под 
определения в настоящата директива 
праг, за да бъде привлечено вниманието 
на потребителите към потенциалните 
рискове за здравето.

(35) Следва да бъдат въведени 
разпоредби относно етикетирането на 
изделия, съдържащи никотин под 
определения в настоящата директива 
праг, за да бъде привлечено вниманието 
на потребителите към потенциалните 
рискове за здравето. Етикетирането 
на пакета следва да отговаря на 
картинните предупреждения и 
етикетирането на пакета, както се 
изисква за тютюневите изделия в 
настоящата директива.

Or. fi

Изменение 207
Кристиан Енстрьом, Кристофер Фйелнер, Ребека Тейлър

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъдат въведени
разпоредби относно етикетирането на 
изделия, съдържащи никотин под 
определения в настоящата директива 
праг, за да бъде привлечено вниманието 
на потребителите към потенциалните 
рискове за здравето.

(35) Следва да бъдат въведени 
разпоредби относно етикетирането на 
изделия, съдържащи никотин, които не 
попадат в обхвата на 
Директива 2001/83/ЕО, за да бъде 
привлечено вниманието на 
потребителите към потенциалните 
рискове за здравето, а държавите 
членки следва да бъдат задължени да 
гарантират, че националните 
възрастови ограничения за закупуване 
на изделия, съдържащи никотин, се 
поддържат в съответствие с 
ограниченията за продажба на 
тютюневи изделия.
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Or. en

Обосновка

Условията на равнопоставеност между възрастовите ограничения за продажба на 
изделия, съдържащи никотин, и тютюневи изделия следва да се запазят, за да се 
попречи на приемането за първи път на някой от тези продукти от непълнолетни 
лица.

Изменение 208
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъдат въведени 
разпоредби относно етикетирането на 
изделия, съдържащи никотин под 
определения в настоящата директива
праг, за да бъде привлечено вниманието 
на потребителите към потенциалните 
рискове за здравето.

(35) Следва да бъдат въведени 
разпоредби относно съставките,
етикетирането и описанието на 
различните от тютюн изделия, 
съдържащи никотин, които са 
обхванати от настоящата директива, за 
да бъде привлечено вниманието на 
потребителите към рисковете за 
здравето.

Or. it

(Вж. измененията на член 18.)

Изменение 209
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 2 – точка 36a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) „Изделие с намален риск“ 
означава съдържащо тютюн изделие, 
което при продажба значително 
намалява риска от заболявания, 
свързани с употребата на 
традиционни тютюневи изделия. 
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Изделие, използвано за лечение на 
пристрастяването към употребата 
на тютюневи изделия, включително 
за преустановяване на употребата 
им, не е изделие с намален риск, ако е 
получило одобрение за лекарствен 
продукт.

Or. pt

Изменение 210
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на 
настоящата директива, по-специално 
по отношение на формата на 
уведомяването относно съставките, 
определянето на изделията с 
характерни вкусово-ароматни 
качества или с повишено равнище на 
токсичност и опасност от 
пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Or. de

Изменение 211
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
характерни вкусово-ароматни 
качества или с повишено равнище на 
токсичност и опасност от 
пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
повишено равнище на токсичност и 
опасност от пристрастяване, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. cs

Изменение 212
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на 
изделията с характерни вкусово-
ароматни качества или с повишено 
равнище на токсичност и опасност 
от пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
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упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. pl

Обосновка

Цигарите с характерни вкусово-ароматни качества станаха популярни (т.е. те 
представляват значителен дял от пазара на тютюневи изделия) в малък брой 
държави членки на ЕС. В други държави популярността на ароматизираните цигари е 
незначителна, докато в трети държави тя не съществува. Поради това мерките, 
предложени от Комисията, биха засегнали най-силно пазарите на държавите, където 
ароматизираните цигари са популярни, като на практика не биха имали никакъв 
ефект върху пазарите на другите държави членки. Тази мярка е непропорционална и 
като такава следва да бъде премахната.

Изменение 213
Гленис Уилмът, Карл Шлютер

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на 
изделията с характерни вкусово-
ароматни качества или с повишено 
равнище на токсичност и опасност 
от пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en
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Обосновка

Последващо изменение на предложението за въвеждане на положителен списък в 
член 6, параграф 1, алинея 1 от същите автори.

Изменение 214
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
характерни вкусово-ароматни качества 
или с повишено равнище на токсичност 
и опасност от пристрастяване, както и 
на методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни 
качества, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките и определянето на изделията 
с характерни вкусово-ароматни качества 
или с повишено равнище на токсичност 
и опасност от пристрастяване, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. it

(Вж. изменението на член 6, параграф 2, алинея 2.)

Изменение 215
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 

(37) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
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директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
характерни вкусово-ароматни 
качества или с повишено равнище на 
токсичност и опасност от 
пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни качества, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

директива, по-специално по отношение 
на формата на уведомяването относно 
съставките, определянето на изделията с 
повишено равнище на токсичност и 
опасност от пристрастяване, както и на 
методологията за определяне дали 
дадено тютюнево изделие притежава 
характерни вкусово-ароматни качества, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. pl

Изменение 216
Гастон Франко

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и 
научното развитие, както и от това 
в международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове 
в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията, по-специално 
по отношение на приемането и 
адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите 
за неговото измерване, на 
определянето на максималните 
равнища на съставките, които 
увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 

заличава се
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привлекателността, на употребата 
на предупрежденията относно 
здравето, уникалните 
идентификатори и защитните 
елементи при етикетирането и 
опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими 
трети страни, на преразглеждането 
на освобождаването от някои 
разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи 
изделия, и на преразглеждането на 
равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременното 
и своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Всички решения в настоящата директива са изключително политически. Всяка 
промяна трябва да бъде извършена чрез обикновена законодателна процедура.

Изменение 217
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да заличава се
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стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и 
научното развитие, както и от това 
в международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове 
в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията, по-специално 
по отношение на приемането и 
адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите 
за неговото измерване, на 
определянето на максималните 
равнища на съставките, които 
увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на употребата 
на предупрежденията относно 
здравето, уникалните 
идентификатори и защитните 
елементи при етикетирането и 
опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими 
трети страни, на преразглеждането 
на освобождаването от някои 
разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи 
изделия, и на преразглеждането на 
равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременното 
и своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
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Съвета.

Or. de

Изменение 218
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за
неговото измерване, на определянето 
на максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 
привлекателността, на употребата 
на предупрежденията относно 
здравето, уникалните 
идентификатори и защитните 
елементи при етикетирането и 
опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими 
трети страни, на преразглеждането 
на освобождаването от някои 
разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи 
изделия, и на преразглеждането на 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
на методите за измерване и на 
определянето на максималните равнища 
на съставките, които увеличават 
токсичността или опасността от 
пристрастяване. От особена важност е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета. .
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равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. cs

Изменение 219
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна,
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, 
по-специално по отношение на 
приемането и адаптирането на 
максималното съдържание в 
емисиите и методите за неговото 
измерване, на определянето на 
максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 
привлекателността, на употребата 
на предупрежденията относно 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план, на Комисията 
може да се делегира правомощието за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.
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здравето, уникалните 
идентификатори и защитните 
елементи при етикетирането и 
опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими 
трети страни, на преразглеждането 
на освобождаването от някои 
разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 
цигари и бездимни тютюневи 
изделия, и на преразглеждането на 
равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. de

Обосновка

Доста ненавременно е още сега да се указват конкретните елементи в обхвата на 
делегираните актове. С придържане към обща терминология се избягват бъдещи 
изменения на съображенията.

Изменение 220
Елени Теохарус

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
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развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето 
на максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
на методите за измерване в емисиите, 
на определянето на максималните 
равнища на съставките, които 
увеличават токсичността или
опасността от пристрастяване, на 
употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en
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Изменение 221
Сергей Козлик

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето 
на максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
на методите за измерване в емисиите, 
на определянето на максималните 
равнища на съставките, които 
увеличават токсичността или
опасността от пристрастяване, на 
употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
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Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 222
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои 
разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от 
цигари, тютюн за ръчно свиване на 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
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цигари и бездимни тютюневи 
изделия, и на преразглеждането на
равнищата на никотин за изделията, 
съдържащи никотин. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 223
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето 
на максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
на методите за измерване в емисиите, 
на определянето на максималните 
равнища на съставките, които 
увеличават токсичността или
опасността от пристрастяване, на 
употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
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предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 224
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
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следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари и бездимни 
тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на употребата на 
предупрежденията относно здравето, 
уникалните идентификатори и 
защитните елементи при етикетирането 
и опаковането, на определянето на 
основните елементи на договорите за 
съхранение на данни с независими трети 
страни, на преразглеждането на 
освобождаването от някои разпоредби, 
предоставено на тютюневи изделия, 
различни от цигари, тютюн за ръчно 
свиване на цигари, тютюн за водна 
лула и бездимни тютюневи изделия, и 
на преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. ro

Изменение 225
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да (38) С цел настоящата директива да 
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стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето 
на максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или привлекателността, 
на употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на приемането 
и адаптирането на методите за 
измерване в емисиите, на определянето 
на максималните равнища на 
съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или привлекателността, 
на употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 
никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. es
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Обосновка

Адаптирането на максималното съдържание не може да се счита за несъществен 
технически въпрос, който може да се решава с делегирани актове.

Изменение 226
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на 
приемането и адаптирането на 
максималното съдържание в емисиите и 
методите за неговото измерване, на 
определянето на максималните равнища 
на съставките, които увеличават 
токсичността, опасността от 
пристрастяване или привлекателността, 
на употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия, и на 
преразглеждането на равнищата на 

(38) С цел настоящата директива да 
стане напълно оперативна и да не 
изостава от техническото и научното 
развитие, както и от това в 
международен план в областта на 
производството, потреблението и 
регламентирането на тютюна, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, по-
специално по отношение на 
адаптирането на максималното 
съдържание в емисиите и методите за 
неговото измерване, на определянето на 
максималните равнища на съставките, 
които увеличават токсичността, 
опасността от пристрастяване или 
привлекателността, на методологията 
за определяне дали дадено тютюнево 
изделие притежава характерни 
вкусово-ароматни качества, на 
употребата на предупрежденията 
относно здравето, уникалните 
идентификатори и защитните елементи 
при етикетирането и опаковането, на 
определянето на основните елементи на 
договорите за съхранение на данни с 
независими трети страни, както и на 
преразглеждането на освобождаването 
от някои разпоредби, предоставено на 
тютюневи изделия, различни от цигари, 
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никотин за изделията, съдържащи 
никотин. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

тютюн за ръчно свиване на цигари и 
бездимни тютюневи изделия. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изработването на 
делегираните актове Комисията трябва 
да осигури едновременно, навременно и 
надлежно предаване на съответните 
документи на Парламента и на Съвета.

Or. it

(Вж. измененията към член 3, член 6, параграф 2, алинея 2 и член 18.)

Изменение 227
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Целта на директивата следва да 
бъде намаляване на 
тютюнопушенето, а крайната цел би 
трябвало да бъде постигане на 
възможност за пълното 
прекратяване на тютюнопушенето, 
като се имат предвид огромните и 
ненужни загуби за общественото 
здравеопазване и икономиката.

Or. fi

Изменение 228
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че 
е необходимо запазването на по-
строги национални разпоредби по 
отношение на аспекти, попадащи в 
приложното поле на настоящата 
директива, следва да има възможност 
да направи това без разлика за всички 
изделия поради съображения с 
императивен характер, свързани с 
опазването на общественото здраве.
Държавите членки следва да имат и 
правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да 
бъдат необходими и пропорционални и 
да не представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията 
между държавите членки. При по-
стриктни национални разпоредби се 
изисква предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна 
страна, като се взема предвид 
високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива.

(40) Държавите членки имат и правото 
да въвеждат по-строги разпоредби, при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, и че те 
са необходими и пропорционални и не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки, нито нарушение 
конкуренцията.

Or. el

Обосновка

Цел на настоящата директива е хармонизирането на пазара на тютюневи изделия, а 
не неговото раздробяване. Освен това, трябва де се подчертае, че защитата на 
общественото здраве е от компетентността на държавите членки.

Изменение 229
Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна страна, 
като се взема предвид високото равнище 
на защита на здравето, постигнато с 
настоящата директива.

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това за 
изделия, произведени или продавани в 
тази държава членка, поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна страна, 
като се взема предвид високото равнище 
на защита на здравето, постигнато с 
настоящата директива.

Or. cs

Изменение 230
Мартин Каланан

Предложение за директива
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна 
страна, като се взема предвид високото 
равнище на защита на здравето, 
постигнато с настоящата директива.

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията, като се взема предвид 
високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Правомощието на Комисията да одобрява или отхвърля вътрешни действия е 
неуместно, тъй като съдилищата следва да определят съвместимостта на 
националните мерки с правото на ЕС.

Изменение 231
Евалд Щадлер
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Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на
Комисията и одобрение от нейна страна, 
като се взема предвид високото равнище 
на защита на здравето, постигнато с 
настоящата директива.

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна страна, 
като се взема предвид високото равнище 
на защита на здравето, постигнато с 
настоящата директива. Счита се за 
средство за произволна 
дискриминация например 
императивната норма площта за 
предупрежденията относно здравето 
да бъде увеличена на над 60 %. Целта 
на настоящата директива е да се 
въведат еднакви разпоредби за 
потребителските опаковки и 
етикетирането, поради това важат 
стриктни критерии по отношение на 
свободата на действие на държавите 
членки при приемането на норми, 
които се различават съществено от 
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предвидените в настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 232
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията и одобрение от нейна страна, 
като се взема предвид високото равнище 
на защита на здравето, постигнато с 
настоящата директива.

(40) Държава членка, която счита, че е 
необходимо запазването на по-строги 
национални разпоредби по отношение 
на аспекти, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, следва 
да има възможност да направи това без 
разлика за всички изделия поради 
съображения с императивен характер, 
свързани с опазването на общественото 
здраве. Държавите членки следва да 
имат и правото да въвеждат по-строги 
разпоредби, прилагани без разлика за 
всички изделия поради съображения, 
свързани с конкретното положение в 
съответната държава членка и при 
условие че разпоредбите са обосновани 
с необходимостта от опазване на 
общественото здраве. По-строгите 
национални разпоредби следва да бъдат 
необходими и пропорционални и да не 
представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между 
държавите членки. При по-стриктни 
национални разпоредби се изисква 
предварително уведомяване на 
Комисията и евентуално одобрение от 
нейна страна, като се взема предвид 
високото равнище на защита на 
здравето, постигнато с настоящата 
директива, както и принципите и 
потребностите на общия вътрешен 
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пазар.

Or. de

Изменение 233
Мария ду Сеу Патран Невеш, Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за директива
Съображение 40а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) На държавите членки, които 
считат за необходимо да запазят 
и/или въведат национални и/или 
регионални мерки за запазване на 
традиционните тютюневи 
насаждения поради основателни 
причини, свързани със социално-
икономическата зависимост и 
земеползването, следва да бъде 
разрешено да направят това. 

Or. pt

Изменение 234
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да 
имат право да запазват или 
въвеждат национално 
законодателство, приложимо без 
разлика за всички изделия по 
отношение на аспекти, които не 
попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие 
че те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане 
на настоящата директива. 

заличава се
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Съответно държавите членки могат 
например да запазят или въведат 
разпоредби, с които се предвижда
стандартизиране на опаковките на 
тютюневите изделия, при условие че 
посочените разпоредби са 
съвместими с Договора и със 
задълженията в рамките на СТО и не 
засягат пълното прилагане на 
настоящата директива. 
Предварително уведомление се 
изисква за технически разпоредби 
съгласно Директива 98/34/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 юни 1998 г. установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на 
техническите стандарти и 
регламенти и правила относно 
услугите на информационното 
общество.

Or. de

Изменение 235
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти,
които не попадат в приложното поле 
на настоящата директива, при условие 
че те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане 
на настоящата директива. Съответно
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с 
които се предвижда стандартизиране 
на опаковките на тютюневите 

(41) Държавите членки следва да бъдат 
в състояние да въвеждат по-стриктни 
разпоредби по отношение на 
тютюневите изделия, които считат 
за необходими, с цел защита на 
общественото здраве, доколкото тези 
разпоредби не попадат в обхвата на
разпоредбите на настоящата 
директива. Доколкото тютюневите и 
производните им изделия изпълняват 
изискванията на настоящата 
директива, държавите членки нямат 
правото нито да забраняват, нито да 
ограничават вноса, продажбата или 
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изделия, при условие че посочените 
разпоредби са съвместими с Договора 
и със задълженията в рамките на 
СТО и не засягат пълното прилагане
на настоящата директива. 
Предварително уведомление се 
изисква за технически разпоредби 
съгласно Директива 98/34/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 юни 1998 г. установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на 
техническите стандарти и 
регламенти и правила относно 
услугите на информационното 
общество.

употребата на такива продукти.

Or. de

Изменение 236
Гленис Уилмът, Андрес Перельо Родригес, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с 
които се предвижда стандартизиране 
на опаковките на тютюневите 
изделия, при условие че посочените 
разпоредби са съвместими с Договора 
и със задълженията в рамките на 
СТО и не засягат пълното прилагане 

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
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на настоящата директива.
Предварително уведомление се изисква 
за технически разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.

на информационното общество.

(Ако съответните изменения за 
въвеждане на стандартизирани 
опаковки не са приети, това изменение 
следва да отпадне.)

Or. en

Обосновка

Стандартизираните опаковки следва да се въведат като задължителни, както се 
посочва в други изменения, внесени от същите автори.

Изменение 237
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с 
които се предвижда стандартизиране 
на опаковките на тютюневите 
изделия, при условие че посочените 
разпоредби са съвместими с Договора и 

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат да запазят или 
въведат допълнителни разпоредби, при 
условие че посочените разпоредби са 
съвместими с Договора и със 
задълженията в рамките на СТО и не 
засягат пълното прилагане на 



PE510.712v01-00 78/85 AM\935755BG.doc

BG

със задълженията в рамките на СТО и 
не засягат пълното прилагане на 
настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.

настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.

Or. el

Изменение 238
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с които 
се предвижда стандартизиране на 
опаковките на тютюневите изделия, при 
условие че посочените разпоредби са 
съвместими с Договора и със 
задълженията в рамките на СТО и не 
засягат пълното прилагане на 
настоящата директива. Предварително 
уведомление се изисква за технически 
разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 

(41) Държавите членки следва да имат 
право да запазват или въвеждат 
национално законодателство, 
приложимо без разлика за всички 
изделия по отношение на аспекти, които 
не попадат в приложното поле на 
настоящата директива, при условие че 
те са съвместими с Договора и не 
възпрепятстват пълното прилагане на 
настоящата директива. Съответно 
държавите членки могат например да 
запазят или въведат разпоредби, с които 
се предвижда стандартизиране на 
опаковките на тютюневите изделия, при 
условие че посочените разпоредби са 
съвместими с Договора и със 
задълженията в рамките на СТО и не 
засягат пълното прилагане на 
настоящата директива. Трябва да се 
отдели специално внимание на 
прилагането на задължителните 
картинни и текстови 
предупреждения, предвидени в 
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установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.

настоящата директива, както и на 
други хармонизирани правила, 
например относно какаото.
Предварително уведомление се изисква 
за технически разпоредби съгласно 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество.

Or. fi

Изменение 239
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Държавите членки не трябва да 
забраняват или ограничават 
непропорционално вноса, продажбата 
или употребата на тютюневи и други 
подобни изделия, които отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива. Трябва да се създаде 
минимална правна сигурност за 
производителите.

Or. de

Изменение 240
Софи Окони, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Съображение 41а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Държавите членки допълват 
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законодателните разпоредби на 
настоящата директива с всички 
полезни действия за защита на 
общественото здраве на европейските 
граждани. Постепенното 
хармонизиране на данъчното 
облагане, приложимо за тютюневите 
изделия в Съюза, и развитието на 
информационни кампании в медиите 
и сред младите хора, в учебните 
заведения, представляват две основни 
средства за борба срещу опасностите 
от тютюнопушенето за младите 
хора.

Or. fr

Изменение 241
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Държавите членки следва да 
гарантират, че личните данни се 
обработват единствено в съответствие с 
разпоредбите и гаранциите, установени 
в Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни.

(42) Държавите членки следва да 
гарантират, че личните данни се 
обработват единствено в съответствие с 
разпоредбите и гаранциите, установени 
в Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни. 
Необходимо е да се спазват също 
така националните правила за 
защита на данните.

Or. de

Изменение 242
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия



AM\935755BG.doc 81/85 PE510.712v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 43а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43а) Настоящата директива трябва 
да предотврати влошаването на 
условията на живот на населението, 
което често живее в 
необлагодетелствани райони и е 
зависимо от европейското 
тютюнопроизводство. Предвид 
факта, че с нея се цели единствено 
намаляване на стимулите за 
консумация на тютюневи изделия, 
всяко решение относно съставките и 
добавките следва да вземе надлежно 
предвид възможните съпътстващи 
социално-икономически последици за 
населението, зависещо от 
отглеждането на тютюн. 
Необходимо е да се запази 
отглеждането на тютюн в Европа, 
тъй като то представлява 
незначителен процент от 
консумацията в Европейския съюз, 
като същевременно допринася за 
икономическата стабилност на 
някои европейски региони с малко 
алтернативи за производство. 
Намаляването на 
тютюнопроизводството в 
Европейския съюз или изчезването му 
не би имало никакво въздействие 
върху равнището на консумация, като 
ще доведе до увеличаване на вноса от 
трети държави и до снижаване на 
стандартите за качество.

Or. es

Изменение 243
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 45
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Предложението засяга някои от 
основните права, определени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанска инициатива на стопанските 
субекти (член 16) и правото на 
собственост (член 17). Задълженията, 
налагани на производителите, 
вносителите и дистрибуторите на 
тютюневи изделия, са необходими за 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар, като същевременно
се гарантира високо равнище на 
защита на здравето и потребителите 
съгласно членове 35 и 38 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. При прилагането на настоящата 
директива следва да се зачита правото 
на ЕС и съответните международни 
задължения.

(45) Предложението засяга някои от 
основните права, определени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанска инициатива на стопанските 
субекти (член 16) и правото на 
собственост на притежателите на 
търговски марки (член 17). 
Следователно трябва да се 
гарантира, че задълженията, налагани 
на производителите, вносителите и 
дистрибуторите на тютюневи изделия, 
не само осигуряват високо равнище на 
защита на здравето и потребителите, но 
и че защитават всички останали 
основни права и са пропорционални с 
оглед на функционирането на 
вътрешния пазар. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
зачита правото на ЕС и съответните 
международни задължения.

Or. de

Изменение 244
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Предложението засяга някои от 
основните права, определени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанска инициатива на стопанските 

(45) Предложението засяга някои от 
основните права, определени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанска инициатива на стопанските 
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субекти (член 16) и правото на 
собственост (член 17). Задълженията, 
налагани на производителите, 
вносителите и дистрибуторите на 
тютюневи изделия, са необходими за 
подобряване на функционирането на
вътрешния пазар, като същевременно 
се гарантира високо равнище на 
защита на здравето и 
потребителите съгласно членове 35 и 
38 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. При прилагането 
на настоящата директива следва да 
се зачита правото на ЕС и 
съответните международни 
задължения.

субекти (член 16) и правото на 
собственост (член 17).

Or. de

Обосновка

Съдържащата се в предложението на Комисията намеса в регулаторната уредба на 
марките не е необходима по никакъв начин за подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар.

Изменение 245
Тоан Мандерс, Карл-Хайнц Флоренц, Фредерик Рийс

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Предложението засяга няколко от 
основните права, установени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално защитата на
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанската инициатива (член 16) и 
правото на собственост (член 17). 
Задълженията, налагани на 
производителите, вносителите и 
дистрибуторите на тютюневи изделия, 
са необходими за подобряване на 

(45) Предложението засяга няколко от 
основните права, установени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално защитата на 
личните данни (член 8), свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация (член 11), свободата на 
стопанската инициатива (член 16) и 
правото на собственост (член 17). 
Задълженията, налагани на 
производителите, вносителите и 
дистрибуторите на тютюневи изделия, 
са необходими за подобряване на 
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функционирането на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на здравето и 
потребителите съгласно членове 35 и 38 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
зачита правото на ЕС и съответните 
международни задължения.

функционирането на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на здравето и 
потребителите съгласно членове 35 и 38 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
зачита правото на ЕС и съответните 
международни задължения.

Държавите членки следва да зачитат 
правото на чист въздух в духа на 
член 7, буква б) и член 12 от 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права, предвиждащ правото на 
здравословни и безопасни условия на 
труд и правото на всеки да се радва на 
най-високия възможен стандарт в 
областта на физическото и 
психичното здраве. Това отговаря на 
целите на член 37 от Хартата на 
основните права, според който в 
политиките на Съюза трябва да 
бъдат включени на високо равнище за 
опазване на околната среда и 
подобряване на нейното качество.

Or. en

Изменение 246
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Съображение 45а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45а) Настоящата директива 
допринася значително за защитата 
на здравето и благосъстоянието на 
европейските граждани, като 
увеличава гаранциите относно 
информацията за потребителите и 
прави опит да подобри и да даде 
обективен израз на научните 
доказателства, които потвърждават 
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вредите върху здравето на човека от 
употребата на тютюн. Поради това 
може да се предвиди, че влизането в 
сила на директивата ще намали 
употребата на тютюн и ще има 
отрицателни последици върху 
тютюнопроизводителите, а също и 
върху някои традиционни 
промишлени отрасли, свързани с 
отглеждането на тютюн, които 
представляват важен дял от брутния 
вътрешен продукт на някои най-
отдалечени европейски региони или 
райони в упадък. Европейските 
институции, които осъзнават това 
реално положение, трябва да 
обмислят мерки, подпомагащи 
развитието, преструктурирането 
или създаването на нови дейности за 
своите специалисти, както и да 
насърчават и развиват научните 
изследвания във връзка с нови, 
безвредни форми на използване на 
тази култура.

Or. es


