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Изменение 247
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки 
относно:

Целта на настоящата директива е
прекратяване на употребата на 
тютюневи изделия в дългосрочен 
план, а в краткосрочен план —
намаляване на тяхната употреба,
чрез сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки 
относно:

Or. fi

Изменение 248
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) етикетирането и опаковането на 
тютюневите изделия, включително 
предупрежденията относно здравето, 
които трябва да се поставят върху 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия и върху всички 
външни опаковки, както и 
проследимостта и защитните 
елементи, за да се гарантира 
съблюдаването на разпоредбите на 
настоящата директива;

б) етикетирането и опаковането на 
тютюневите изделия, включително 
предупрежденията относно здравето, 
които трябва да се поставят върху 
потребителските опаковки на 
тютюневите изделия и върху всички 
външни опаковки, както и защитните 
елементи, за да се гарантира 
съблюдаването на разпоредбите на 
настоящата директива;

Or. de
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Изменение 249
Мортен Месерсмит

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) забраната за пускане на пазара на 
тютюневи изделия за орална 
употреба;

заличава се

Or. en

Изменение 250
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) забраната за пускане на пазара на 
тютюневи изделия за орална 
употреба;

заличава се

Or. en

Изменение 251
Мартина Андерсън

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на трансграничните и 
интернет продажби на тютюневи 
изделия от разстояние;

Or. en
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Обосновка

Според оценката на въздействието на Европейската комисия 
трансграничните продажби на тютюневи изделия по интернет улесняват 
спекулациите с по-ниски цени, отворени са за незаконна търговия и се 
използват предимно от интернет търговци на дребно 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 252
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на продажби на тютюневи 
изделия от разстояние;

Or. fr

Обосновка

Продажбата от разстояние, по-специално по интернет, в рамките на една 
държава членка може да има същите сериозни последици за здравето, както 
трансграничните продажби.

Изменение 253
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на трансграничните 
продажби на тютюневи изделия от 
разстояние;

Or. en
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Изменение 254
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на трансграничните 
продажби на тютюневи изделия от 
разстояние;

Or. fi

Изменение 255
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трансграничните продажби на 
тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на трансграничните 
продажби на тютюневи изделия от 
разстояние;

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 256
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пускането на пазара и етикетирането 
на определени изделия, които са 
свързани с тютюневи изделия, а именно 
— изделията, съдържащи никотин, и 
растителните изделия за пушене,

е) пускането на пазара и етикетирането 
на определени изделия, които са 
свързани с тютюневи изделия, а именно 
— изделията, съдържащи никотин,
като например електронни цигари, и 
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растителните изделия за пушене,

Or. en

Обосновка

Нарастващата употреба на електронни цигари на пазара и техните съставки, 
включително никотин, означава, че те трябва да бъдат включени в 
разпоредбите на директива, свързана с тези изделия.

Изменение 257
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пускането на пазара и етикетирането 
на определени изделия, които са 
свързани с тютюневи изделия, а именно 
— изделията, съдържащи никотин, и 
растителните изделия за пушене,

е) пускането на пазара и етикетирането 
на определени изделия, които са 
свързани с тютюневи изделия, а именно 
— изделията без тютюн, съдържащи 
никотин, и растителните изделия за 
пушене,

Or. fr

Изменение 258
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

за да се улесни функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи и 
свързани с тях изделия, като основното 
съображение е осигуряването на високо 
равнище на защита на общественото 
здраве.

за да се изпълняват задълженията 
съгласно Рамковата конвенция на СЗО 
за контрол на тютюна, като се 
отчете бъдещото изследване на 
здравето, което ще се извърши по 
програмата „Хоризонт 2020“ относно 
последиците за здравето от 
консумацията на тютюн и с цел да се
улесни функционирането на вътрешния 
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пазар на тютюневи и свързани с тях 
изделия, като основното съображение е 
осигуряването на високо равнище на 
защита на общественото здраве, особено 
по отношение на младите хора.

Or. en

Изменение 259
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

за да се улесни функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи и 
свързани с тях изделия, като основното 
съображение е осигуряването на високо 
равнище на защита на общественото 
здраве.

за да се улесни функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи и 
свързани с тях изделия без тютюн, 
като основното съображение е 
осигуряването на високо равнище на 
защита на общественото здраве, по-
специално на младите хора.

Директивата също така има за цел да 
информира обществеността относно 
вредните последствия за пушачите, 
на практика без да отхвърля 
политиките за намаляване на риска, 
които се състоят в поощряване на 
пушачите да преминат към по-
нискорискови изделия.

Or. fr

Обосновка

Неуспехът на политиките срещу тютюнопушенето в много държави членки 
означава, че е необходимо да се провеждат – включително в настоящото 
европейско законодателство – политики за намаляване на риска, които се 
състоят в поощряване на пушачите да преминат към по-нискорискови изделия. 
Комисията е направила същия залог за бъдещето в член 17 относно новите 
категории тютюневи изделия.



AM\935756BG.doc 9/70 PE510.713v01-00

BG

Изменение 260
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Криста Клас, Рихард 
Зебер, Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

за да се улесни функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи и 
свързани с тях изделия, като основното 
съображение е осигуряването на високо 
равнище на защита на общественото 
здраве.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение е с езиков характер и се отнася само до немската 
езикова версия.

Изменение 261
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „добавка“ означава вещество, 
което се съдържа в тютюнево 
изделие, неговата потребителска 
опаковка или всяка външна опаковка с 
изключение на тютюневи листа и 
други естествени или непреработени 
части на тютюневото растение;

заличава се

Or. de

Обосновка

С цел да се запази съгласуваност с адаптирането към изменението на 
определение (18) за „съставка“.
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Изменение 262
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „добавка“ означава вещество, 
което се съдържа в тютюнево 
изделие, неговата потребителска 
опаковка или всяка външна опаковка с 
изключение на тютюневи листа и 
други естествени или непреработени 
части на тютюневото растение;

заличава се

Or. it

Обосновка

Неуместно е в настоящата директива да се регулират вещества, които не 
мигрират от опаковката в завършения продукт. 

Изменение 263
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „добавка“ означава вещество, което 
се съдържа в тютюнево изделие, 
неговата потребителска опаковка или 
всяка външна опаковка с изключение на 
тютюневи листа и други естествени или 
непреработени части на тютюневото 
растение;

(2) „добавка“ означава вещество, което 
се използва при производството на
тютюнево изделие, включително на 
неговите съставни части, като 
хартия, филтри, мастила, капсули и 
лепила, потребителска опаковка и
външна опаковка, и се съдържа в 
завършеното изделие, също и в 
изменена форма, с изключение на 
тютюневи листа и други естествени или 
непреработени части на тютюневото 
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растение;

Or. de

Изменение 264
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „добавка“ означава вещество, което 
се съдържа в тютюнево изделие,
неговата потребителска опаковка 
или всяка външна опаковка с 
изключение на тютюневи листа и други 
естествени или непреработени части на 
тютюневото растение;

(2) „добавка“ означава вещество, което 
се съдържа в тютюнево изделие, с 
изключение на тютюневи листа и други 
естествени или непреработени части на 
тютюневото растение, и което е 
предназначено да присъства в 
готовото изделие.

Or. en

Обосновка

Включването на опаковката и етикетирането в определението за добавки 
налага задължения на доставчиците, които не попадат в приложното поле на 
директивата (като например мастила, хартия, картон и т.н.), поради което 
те бяха изключени по време на проведените обсъждания в процеса на приемане 
на Директива 2001/37/ЕО

Изменение 265
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „система за проверка на 
възрастта“ означава компютърна 
система, която потвърждава 
еднозначно възрастта на 
потребителя по електронен път в 
съответствие с националните 

заличава се



PE510.713v01-00 12/70 AM\935756BG.doc

BG

изисквания;

Or. pl

Изменение 266
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „система за проверка на 
възрастта“ означава компютърна 
система, която потвърждава 
еднозначно възрастта на 
потребителя по електронен път в 
съответствие с националните 
изисквания;

заличава се

Or. it

Обосновка

Трансграничните продажби от разстояние биха застрашили безопасността 
на потребителите — по-специално на непълнолетните — и биха стимулирали 
незаконните продажби на тютюневи изделия.

Изменение 267
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „система за проверка на 
възрастта“ означава компютърна 
система, която потвърждава 
еднозначно възрастта на 
потребителя по електронен път в 
съответствие с националните 

заличава се
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изисквания;

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 268
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен
аромат или вкус, различен от този на 
тютюна и получен от добавка или 
комбинация от добавки, 
включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, 
билка, алкохол, захарно изделие, 
ментол или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото 
изделие;

заличава се

Or. en

Обосновка

Терминът характерни вкусово-ароматни качества е субективна категория. 
Целта на предложението по-скоро следва да бъде постигната с изчерпателен 
списък с аромати, допускащи употребата на ментол в тютюневите изделия.

Изменение 269
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен 

заличава се
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аромат или вкус, различен от този на 
тютюна и получен от добавка или 
комбинация от добавки, 
включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, 
билка, алкохол, захарно изделие, 
ментол или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото 
изделие;

Or. pl

Изменение 270
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен 
аромат или вкус, различен от този на 
тютюна и получен от добавка или 
комбинация от добавки, 
включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, 
билка, алкохол, захарно изделие, 
ментол или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото 
изделие;

заличава се

Or. pl

Обосновка

Цигарите с характерни вкусово-ароматни качества станаха популярни (т.е. 
те представляват значителен дял от пазара на тютюневи изделия) в 
ограничен брой държави — членки на ЕС. В някои държави популярността на 
ароматизираните цигари е незначителна, докато в други почти 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 
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останалите държави членки. Тази мярка е несъразмерна и като такава следва 
да бъде премахната.

Изменение 271
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен
аромат или вкус, различен от този на 
тютюна и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително, 
но без да се ограничават до плод, 
подправка, билка, алкохол, захарно 
изделие, ментол или ванилия, който се 
усеща преди или по време на употреба
по предназначение на тютюневото 
изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава различен от 
тютюнев сладък, плодов или бонбонен
аромат или вкус, отличаващ се от този 
на тютюна, получен от овкусител или 
комбинация от овкусители, който се 
усеща при употребата по 
предназначение на тютюневото изделие.
В рамките на това определение се 
счита, че тютюнът и ментолът 
нямат сладък, плодов или бонбонен 
вкус;

Or. de

Обосновка

С цел да се гарантира функционирането на пазара, трябва да бъде позволено 
на конкуриращите се производители на тютюневи изделия, чрез 
разработването на нови продукти и отлики спрямо конкурентите, да влязат в 
лоялна конкуренция за свободния избор на потребителите.

Изменение 272
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на 

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат, 
получен от добавка или комбинация от 
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тютюна и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително, 
но без да се ограничават до плод, 
подправка, билка, алкохол, захарно 
изделие, ментол или ванилия, който се 
усеща преди или по време на употреба 
по предназначение на тютюневото 
изделие;

добавки, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

Or. de

Изменение 273
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, 
билка, алкохол, захарно изделие, 
ментол или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото изделие;

(4) „вкусово-ароматни качества с 
преобладаващ нетютюнев аромат“ 
означава ясен отличителен аромат или 
вкус, различен от този на тютюна или 
ментола и получен от добавка или 
комбинация от добавки, ясно доловими
по време на употреба по предназначение 
на тютюневото изделие;

Or. en

Обосновка

Използваните термини не са точни и поради това могат да бъдат обект на 
субективно тълкуване. Що се отнася до ментола, тези продукти се 
консумират предимно от възрастни, а не от непълнолетни потребители, 
поради което попадат извън обхвата на целите на настоящата директива. 
Освен това забраната на ментола би могла да принуди потребителите да 
прибегнат до незаконна търговия, за да закупят тези изделия, с последващо 
негативно въздействие върху законната консумация, а оттам и до 
отглеждане на тютюн, каквото изисква това предлагане.
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Изменение 274
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка,
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, билка, захарно 
изделие или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото изделие;

Or. en

Изменение 275
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен
аромат или вкус, различен от този на 
тютюна и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително, 
но без да се ограничават до плод, 
подправка, билка, алкохол, захарно 
изделие, ментол или ванилия, който се 
усеща преди или по време на употреба 
по предназначение на тютюневото 
изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава аромат или вкус,
различим от всеки, различен от този на 
тютюна и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително 
плод, подправка, билка, алкохол или
захарно изделие, който се усеща преди 
или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото изделие;

Or. fr
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Обосновка

За препоръчване е да не се споменават конкретни аромати, когато списъкът 
не е изчерпателен. Освен това ванилията би могла да се включи към 
„подправките“, а ментолът, поради неговото въздействие върху 
консумацията, особено от момичета и млади жени, заслужава специално 
внимание и специфично определение.

Изменение 276
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение е с езиков характер и се отнася само до немската 
езикова версия.

Изменение 277
Кристофер Фйелнер, Ярослав Лешек Валенса

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
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или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, 
билка, алкохол, захарно изделие, 
ментол или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото изделие;

или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

Or. en

Изменение 278
Юта Хауг

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол или захарно изделие, който се 
усеща преди или по време на употреба 
по предназначение на тютюневото 
изделие;

Or. en

Изменение 279
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна 
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получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

или ментола, и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително, 
но без да се ограничават до плод, 
подправка, билка, алкохол, захарно 
изделие или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото изделие;

Or. de

Изменение 280
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна
или ментола, и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително, 
но без да се ограничават до плод, 
подправка, билка, алкохол, захарно 
изделие, ментол или ванилия, който се 
усеща преди или по време на употреба 
по предназначение на тютюневото 
изделие;

Or. pt

Изменение 281
Гастон Франко, Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Елизабета 
Гардини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
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или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие или ванилия, 
който се усеща преди или по време на 
употреба по предназначение на 
тютюневото изделие; Традиционните 
за тютюневите изделия вкусово-
ароматни качества, като например 
ментолът, не се считат за 
характерни вкусово-ароматни 
качества.

Or. en

Обосновка

Тъй като ментолът не е доказал своето въздействие върху поведението на 
младите хора, той не бива да се включва в директивата като характерно 
вкусово-ароматно качество, а като конвенционална цигара. Целта на 
забраната е да предпази младите хора да започнат да пушат, което не е 
доказано при ментола.

Изменение 282
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна
или ментола, и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително, 
но без да се ограничават до плод, 
подправка, билка, алкохол, захарно 
изделие или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото изделие;

Or. en
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Обосновка

Позволяването да се пускат на пазара ментолови изделия е в съответствие с 
американския подход, следван от предложението, и елиминира значителен 
риск от незаконна търговия в държавите, където делът на ментолови изделия 
е висок.

Изменение 283
Мартина Андерсън
от името на групата GUE/NGL
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, 
Катрин Стайлър, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(4) „вкусово-ароматни качества“ 
означава отличителен аромат или вкус, 
различен от този на тютюна и получен 
от добавка или комбинация от добавки, 
включително, но без да се ограничават 
до плод, подправка, билка, алкохол, 
захарно изделие, ментол или ванилия, 
който се усеща преди или по време на 
употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

Or. en

Обосновка

Директивата следва да обхваща вкусово-ароматните качества като такива, а 
не само „характерните“.

Изменение 284
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна и 
получен от добавка или комбинация от 
добавки, включително, но без да се 
ограничават до плод, подправка, билка, 
алкохол, захарно изделие, ментол или 
ванилия, който се усеща преди или по 
време на употреба по предназначение на 
тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни 
качества“ означава отличителен аромат 
или вкус, различен от този на тютюна
или ментола, и получен от добавка или 
комбинация от добавки, включително, 
но без да се ограничават до плод, 
подправка, билка, алкохол, захарно 
изделие или ванилия, който се усеща 
преди или по време на употреба по 
предназначение на тютюневото изделие;

Or. cs

Изменение 285
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) „ментолов аромат“ означава 
характерно вкусово-ароматно 
качество на основата на мента и 
налично в голям брой произведени 
цигари, което в равнища, 
надвишаващи 0,3 %, се усеща с всяко 
дръпване на вдишания дим.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е специално определение за ментоловия аромат, тъй като 
ментолът е важна тютюнева добавка, като освен това е единствената, ясно 
обявена пред потребителя.

Изменение 286
Пол Нътол, Годфри Блум
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „пурета“ означава вид малка пура с 
диаметър, който не надхвърля 8 mm;

заличава се

Or. en

Изменение 287
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „пурета“ означава вид малка пура с 
диаметър, който не надхвърля 8 mm;

заличава се

Or. de

Обосновка

„Пурета“ е вид пура подобно на други такива и следователно не е необходимо 
отделно определение.

Изменение 288
Тимъти Къркхоуп

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „пурета“ означава вид малка пура с 
диаметър, който не надхвърля 8 mm;

заличава се

Or. en
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Изменение 289
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „пурета“ означава вид малка пура с 
диаметър, който не надхвърля 8 mm;

(8) „пурета“ означава вид малка, тънка
пура;

Or. de

Изменение 290
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „пурета“ означава вид малка пура с 
диаметър, който не надхвърля 8 mm;

(8) „пурета“ означава цилиндрично 
тяло от тютюн, чиято консумация 
се извършва чрез процес на горене и 
което е подробно определено в член 4 
от Директива 2011/64/ЕС на Съвета 
от 21 юни 2011 г. относно 
структурата и ставките на акциза 
върху обработен тютюн;

Or. es

Обосновка

Определението за „пурета“, предвидено в директивата, не съответства на 
предвиденото в действащото законодателство в ЕС от 2011 г., съгласно 
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и 
ставките на акциза върху обработен тютюн.

Изменение 291
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) електронните цигари са 
електрически потребителски 
изделия, при които пушачът вдишва 
вапоризиран течен разтвор, 
съдържащ никотин, пропилен гликол 
и глицерол, както и други вещества, 
които позволяват на потребителя да 
симулира пушене

Or. en

Обосновка

Електронните цигари се използват предимно от пушачи, бивши пушачи и 
такива, които се опитват да откажат цигарите. Те са по-малко опасни и 
токсични от традиционните цигари. Въпреки това те все пак отделят 
никотин и други потенциално опасни вещества при вдишване.

Изменение 292
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „трансгранична продажба от 
разстояние“ означава услуга по 
продажба от разстояние, при която в 
момента, в който потребителят
поръчва изделието, той се намира в 
държава членка, различна от държавата
членка или третата държава, където
е установен търговският обект за 
продажба на дребно. Счита се, че даден 
търговски обект за продажба на дребно 
е установен в дадена държава членка:

(11) „трансгранична продажба от 
разстояние“ означава услуга по 
продажба от разстояние, при която
крайният потребител поръчва 
изделието, което да бъде доставено в 
държава, различна от държавата, в 
която е установен търговският обект за 
продажба на дребно. Счита се, че даден 
търговски обект за продажба на дребно 
е установен в дадена държава членка:

Or. cs
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Изменение 293
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „трансгранична продажба от 
разстояние“ означава услуга по 
продажба от разстояние, при която в 
момента, в който потребителят поръчва 
изделието, той се намира в държава 
членка, различна от държавата членка 
или третата държава, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно. Счита се, че даден търговски 
обект за продажба на дребно е 
установен в дадена държава членка:

(11) „трансгранична продажба от 
разстояние“ означава услуга по 
продажба от разстояние, при която в 
момента, в който потребителят поръчва 
изделието, той се намира в държава 
членка, различна от държавата членка 
или третата държава, където е установен 
търговският обект за продажба на 
дребно.

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 294
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случай на физическо лице — ако 
неговото място на стопанска 
дейност се намира в същата държава 
членка;

заличава се

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 295
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
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Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в останалите случаи — ако 
неговото седалище и адрес на 
управление, централно управление или 
място на стопанска дейност, 
включително клон, 
представителство или друга 
стопанска единица, се намира в 
същата държава членка;

заличава се

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)

Изменение 296
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Производителите на 
електронни цигари следва да 
предоставят подробна информация 
относно различните съставки на 
техните изделия, последствията от 
вапоризацията на никотина, както и 
други въздействия върху човешкото 
здраве, породени от вдишването на 
потенциално канцерогенни вещества.

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави ясна информация и оценка на въздействието върху 
здравето на съставките и веществата, съдържащи се в електронните цигари, 
за да могат държавите членки и Комисията да приложат съответната 
регулаторна функция.
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Изменение 297
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „овкусител“ означава добавка, 
която придава аромат и/или вкус;

заличава се

Or. pl

Обосновка

Цигарите с характерни вкусово-ароматни качества станаха популярни (т.е. 
те представляват значителен дял от пазара на тютюневи изделия) в 
ограничен брой държави — членки на ЕС. В някои държави популярността на 
ароматизираните цигари е незначителна, докато в други почти 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 
останалите държави членки. Тази мярка е несъразмерна и като такава следва 
да бъде премахната.

Изменение 298
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „овкусител“ означава добавка, 
която придава аромат и/или вкус;

(13) „овкусител“ означава съставка, 
която придава аромат и/или вкус;

Or. de

Обосновка

С цел съобразяване на предложението с отпадането на определение (2) за 
„добавка“.
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Изменение 299
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „овкусител“ означава добавка, 
която придава аромат и/или вкус;

(13) „овкусител“ означава добавка, 
която придава аромат и/или вкус, с 
изключение на ментола;

Or. es

Обосновка

Ментоловите цигари са широко консумирани в редица държави, но предимно 
от по-възрастни, а не от млади хора. Забраната на ментола би принудила 
потребителите да купуват това изделие на черния пазар. От друга страна в 
някои държави с много рестриктивни политики относно консумацията на 
тютюн, ментолът не е забранен.

Изменение 300
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн) и 
всякакви вещества, които се 
съдържат в завършеното тютюнево 
изделие, включително хартията, 
филтрите, мастилата, капсулите и 
лепилата;

заличава се

Or. de
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Обосновка

Понятието „съставка“ вече е определено в член 2 от Директива 2001/37/ЕО.

Изменение 301
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн) и 
всякакви вещества, които се 
съдържат в завършеното тютюнево 
изделие, включително хартията, 
филтрите, мастилата, капсулите и 
лепилата;

(18) „съставка“ означава добавка, както 
и тютюн;

Or. de

Изменение 302
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка,
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на тютюневото 
растение, включително раздут и 
възстановен тютюн) и всякакви 
вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 

(18) „съставка“ означава всяко 
вещество с изключение на тютюневи 
листа и други естествени, преработени 
или непреработени части на 
тютюневото растение, което се 
използва за производство или 
подготовка на тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата, и 
което се съдържа в завършеното 
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мастилата, капсулите и лепилата; тютюнево изделие, също и в изменена 
форма;

Or. de

Обосновка

Определението за съставка надхвърля значително това в частичните насоки 
на РККТ, което предвижда включването на всички вещества, съзнателно 
вложени в изделието по време на производствения процес.

Изменение 303
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн), и 
всякакви вещества, които се 
съдържат в завършеното тютюнево 
изделие, включително хартията, 
филтрите, мастилата, капсулите и 
лепилата;

(18) „съставка“ означава всяко 
вещество, използвано в 
производството или подготовката на
тютюнево изделие или на всяка негова 
съставна част (включително хартията, 
филтрите, мастилата, капсулите и 
лепилата) и което се съдържа в 
завършеното тютюнево изделие;

Or. it

Обосновка

Съгласно настоящата директива относно тютюневите изделия 
определението за „съставка“ не следва да включва тютюневи листа, 
остатъци от продукти за растителна защита или опаковката, а само 
вещества, различни от тютюн, които се съдържат в завършеното изделие.

Изменение 304
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн) и
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

(18) „съставка“ означава добавка и 
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

Or. en

Обосновка

Тютюневите листа не следва да се считат за съставка, тъй като те сами по 
себе си са изделие, а не добавена част, както е посочено в член 2 от 
настоящата Директива 2001/37/ЕО.

Изменение 305
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (тютюневи листа и други 
естествени, преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн) и
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

(18) „съставка“ означава добавка и 
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

Or. cs
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Изменение 306
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (листа и други естествени, 
преработени или непреработени части 
на тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн) и 
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

(18) „съставка“ означава добавка (с 
изключение на тютюневи листа и 
други естествени, преработени или 
непреработени части на тютюневото 
растение) и всякакви вещества, които се 
съдържат в завършеното тютюнево 
изделие, включително хартията, 
филтрите, мастилата, капсулите и 
лепилата;

Or. es

Изменение 307
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, 
тютюн (листа и други естествени, 
преработени или непреработени 
части на тютюневото растение, 
включително раздут и възстановен 
тютюн) и всякакви вещества, които се 
съдържат в завършеното тютюнево 
изделие, включително хартията, 
филтрите, мастилата, капсулите и 
лепилата;

(18) „съставка“ означава добавка и 
всякакви вещества, които се съдържат в 
завършеното тютюнево изделие, 
включително хартията, филтрите, 
мастилата, капсулите и лепилата;

Or. it

Обосновка

В съответствие с възприетия подход от Комисията във връзка с 
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преразглеждането на Директива 2011/110/ЕО (Директива за меда), е важно да 
се направи разлика между „съставките“ на дадено изделие и неговите 
„естествени съставки“. Поради това тютюнът следва да се счита за 
съставка на тютюневите изделия.

Изменение 308
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) „възстановен тютюн“: 
резултат от подобрението на 
различни части на тютюневото 
растение чрез вършитба и 
производство на тютюневи изделия, 
използван под формата на пластове 
или отделни нишки като компонент 
от тютюневата смес за цигари и 
други тютюневи изделия;

Or. en

Обосновка

В директивата се предлагат много определения. Необходимостта от добавяне 
на определение за „възстановен тютюн“ цели да се увеличат познанията на 
гражданите относно това етикетиране.

Изменение 309
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) „тютюн“ означава тютюневи 
листа и други преработени или 
непреработени части на 
тютюневото растение, включително 
раздут и възстановен тютюн;



PE510.713v01-00 36/70 AM\935756BG.doc

BG

Or. de

Изменение 310
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) „естествена съставка“ означава 
тютюн (листа и други естествени, 
преработени или непреработени 
части на тютюневото растение, 
включително раздут и възстановен 
тютюн).

Or. it

(Вж. изменение на член 2, параграф 18)

Изменение 311
Сергей Козлик

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или 
„максимално съдържание в 
емисиите“ означава максималното 
съдържание или емисии на дадено 
вещество в тютюнево изделие, 
включително равно на нула, измерено 
в грамове;

заличава се

Or. en

Изменение 312
Елени Теохарус
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или 
„максимално съдържание в 
емисиите“ означава максималното 
съдържание или емисии на дадено 
вещество в тютюнево изделие, 
включително равно на нула, измерено 
в грамове;

заличава се

Or. en

Изменение 313
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или 
„максимално съдържание в 
емисиите“ означава максималното 
съдържание или емисии на дадено 
вещество в тютюнево изделие, 
включително равно на нула, измерено 
в грамове;

заличава се

Or. cs

Изменение 314
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или 
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 

(19) „максимално равнище“ или 
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 
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емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие, включително равно на нула, 
измерено в грамове;

емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие;

Or. de

Обосновка

Да се съобщава максимално равнище на максималните емисии равно на нула е 
лишено от смисъл. Освен това не всички вещества се измерват в грамове.

Изменение 315
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 
емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие, включително равно на нула,
измерено в грамове;

(19) „максимално равнище“ или
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 
емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие, измерено в грамове;

Or. en

Обосновка

Определянето на максимални равнища, включително нулева стойност, може 
да дискриминира някои от култивираните сортове тютюн, а с това и някои 
производители, което в крайна сметка може да доведе до възможна забрана 
на цели категории продукти. Това би довело до потенциални конфликти с 
международните търговски споразумения, подписани от ЕС или неговите 
държави членки с трети държави

Изменение 316
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или 
„максимално съдържание в 
емисиите“ означава максималното 
съдържание или емисии на дадено 
вещество в тютюнево изделие,
включително равно на нула, измерено 
в грамове;

(19) „максимално равнище“ означава
максималното съдържание на дадено 
вещество в тютюнево изделие, измерено 
в грамове;

Or. it

Обосновка

„Максимално съдържание в емисиите, включително равно на нула“ би могло да 
обхваща всяко тютюнево изделие на пазара в момента.

Изменение 317
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „максимално равнище“ или
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 
емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие, включително равно на нула,
измерено в грамове;

(19) „максимално равнище“ или
„максимално съдържание в емисиите“ 
означава максималното съдържание или 
емисии на дадено вещество в тютюнево 
изделие, измерено в грамове;

Or. it

Изменение 318
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „изделие, съдържащо никотин“ 
означава изделие, което може да се 
използва за консумация от 
потребителите чрез вдишване, 
поглъщане или по друг начин и в което
никотинът или е добавен по време на 
производствения процес, или се добавя 
от ползвателя преди или по време на 
консумацията;

(22) „изделие, съдържащо никотин“ 
означава изделие, което може да се 
използва за консумация от 
потребителите чрез вдишване, 
поглъщане или по друг начин, което не 
съдържа тютюн или не е лекарствен 
продукт съгласно 
Директива 2001/83/ЕО;

Or. de

Изменение 319
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „нова категория тютюнево 
изделие“ означава тютюнево изделие, 
което е различно от цигара, тютюн за 
ръчно свиване на цигари, тютюн за 
лула, тютюн за водна лула, пура, 
пурета, тютюн за дъвчене, тютюн за 
смъркане или тютюневи изделия за 
орална употреба, и е пуснато на пазара 
след влизането в сила на настоящата 
директива;

(23) „тютюнево изделие с нисък риск“ 
означава тютюнево изделие, което е 
разработено или е пуснато на пазара
като изделие с нисък риск или за 
което производителят твърди, че е 
по-малко вредно;

Or. de

Изменение 320
Ерминия Мацони

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23



AM\935756BG.doc 41/70 PE510.713v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „нова категория тютюнево 
изделие“ означава тютюнево изделие, 
което е различно от цигара, тютюн за 
ръчно свиване на цигари, тютюн за 
лула, тютюн за водна лула, пура, 
пурета, тютюн за дъвчене, тютюн за 
смъркане или тютюневи изделия за 
орална употреба, и е пуснато на 
пазара след влизането в сила на 
настоящата директива;

(23) „тютюнево изделие с намален
риск“ означава тютюнево изделие, 
което се предлага на пазара поради 
това, че намалява риска от 
свързаните с консумацията на 
стандартните тютюневи изделия
заболявания;

Or. it

Изменение 321
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „нова категория тютюнево изделие“ 
означава тютюнево изделие, което е 
различно от цигара, тютюн за ръчно 
свиване на цигари, тютюн за лула, 
тютюн за водна лула, пура, пурета, 
тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане 
или тютюневи изделия за орална 
употреба, и е пуснато на пазара след 
влизането в сила на настоящата 
директива;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Обосновка

Лингвистично изменение на италианския текст. (Не се отнася до английската 
версия)
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Изменение 322
Марио Пирило, Джани Питела

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 23 – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „тютюнево изделие с намален риск“ 
означава нова категория тютюнево 
изделие с ограничено въздействие 
върху здравето, удостоверено с научни 
доказателства;

Or. it

Обосновка

Информационните и превантивни кампании за вредните последици от 
тютюна за здравето са единственото ефективно средство за 
предотвратяване на неговата употреба, особено сред младите. В случаите на 
заклети пушачи научно доказаните тютюневи изделия с намален риск могат 
да предоставят решение, като ограничат вредните последици върху хората, 
които въпреки всичко решават да продължат да пушат. 

Изменение 323
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 24а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) „външна транспортна 
опаковка“ означава всяка опаковка, 
състояща се от съвкупност от 
единични опаковки, в която 
тютюневите изделия се 
транспортират от производителя до 
следващите икономически оператори 
преди да бъдат пуснати на пазара, 
като например стекове, 
мастербоксове и палети;

Or. en
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Обосновка

За да бъдат в съответствие с Протокола за премахване на незаконната 
търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на 
тютюна, следва да съществуват също и уникални идентификатори върху 
всички външни транспортни опаковки, като се включат и стековете, 
мастербоксовете и палетите.

Изменение 324
Линда Макаван

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 24а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) „външна транспортна 
опаковка“ означава всяка опаковка, 
състояща се от съвкупност от 
единични опаковки, в която 
тютюневите изделия се 
транспортират от производителя до 
следващите икономически оператори 
преди да бъдат пуснати на пазара, 
като например стекове, 
мастербоксове и палети;

Or. en

Обосновка

Определението на Комисията за „външна опаковка“ обхваща само 
опаковката, която се пуска на пазара, например групови опаковки. Съгласно 
изискванията на Протокола на СТО за премахване на незаконната търговия с 
тютюневи изделия следва да има уникални идентификатори на стекове, 
мастербоксове и палети.

Изменение 325
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, 
Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на изделия на 
потребителите в Съюза срещу 
заплащане или безплатно, включително 
чрез продажба от разстояние; в 
случай на трансгранични продажби 
от разстояние изделието се счита за 
пуснато на пазара в държавата 
членка, в която се намира 
потребителят;

(25) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на изделия на 
потребителите в Съюза срещу 
заплащане или безплатно;

Or. it

Обосновка

Трансграничните продажби от разстояние биха застрашили безопасността 
на потребителите — по-специално на непълнолетните — и биха стимулирали 
незаконните продажби на тютюневи изделия.

Изменение 326
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Клаудио Морганти, 
Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на изделия на 
потребителите в Съюза срещу 
заплащане или безплатно, включително 
чрез продажба от разстояние; в 
случай на трансгранични продажби 
от разстояние изделието се счита за 
пуснато на пазара в държавата 
членка, в която се намира 
потребителят;

(25) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на изделия на 
потребителите в Съюза срещу 
заплащане или безплатно;

Or. it

(Вж. измененията на член 16.)
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Изменение 327
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) „тютюн за лула“ означава тютюн, 
чиято консумация се извършва чрез 
процес на горене, и който е 
предназначен изключително за употреба 
в лула;

(26) „тютюн за лула“ означава тютюн, 
чиято консумация се извършва чрез 
процес на горене или загряване, и който 
е предназначен изключително за 
употреба в лула;

Or. cs

Изменение 328
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) „тютюн за водна лула“ означава 
тютюн, предназначен единствено за 
употреба във водна лула като наргиле 
(шиша), състоящ се от влажна смес 
от тютюн, консерванти и аромати, 
често със свързващ агент като меласа 
или мед;

Or. fr

Обосновка

Определението за тютюн за водна лула е необходимо и съответства на 
измененията, за да се включи недвусмислено тютюнът за водна лула в обхвата 
на директивата.

Изменение 329
Фредерик Рийс
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ означава тютюн, който 
потребителите или търговските 
обекти за продажба на дребно могат 
да използват за направата на цигари;

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ означава тютюн, който 
потребителите могат да използват за 
направата на цигари;

Or. fr

Обосновка

Заличаване, което цели да се избегне една измамна практика: на търговците 
на дребно не им е позволено да правят цигари, за да ги продават.

Изменение 330
Мариан Харкин, Пат Коуп Галахър, Джим Хигинс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ означава тютюн, който 
потребителите или търговските 
обекти за продажба на дребно могат 
да използват за направата на цигари;

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ означава тютюн, който 
потребителите могат да използват за 
направата на цигари; и който е 
допълнително определен в член 5, 
параграф 2 от Директива 2011/64/ЕС 
на Съвета от 21 юни 2011 г. относно 
структурата и ставките на акциза 
върху обработен тютюн1.
____________
1 ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 24.

Or. en

Обосновка

Определението за „тютюн за ръчно свиване на цигари“ следва да бъде 
приведено в съответствие с Директива 2011/64/ЕС на Съвета. Различните 
определения за „тютюн за ръчно свиване на цигари“ в различните директиви 
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ще доведе до объркване. Търговските обекти за продажба на дребно не правят 
цигари.

Изменение 331
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ означава тютюн, който 
потребителите или търговските обекти 
за продажба на дребно могат да 
използват за направата на цигари;

(28) „тютюн за ръчно свиване на 
цигари“ означава тютюн, който 
потребителите или търговските обекти 
за продажба на дребно могат да 
използват за ръчно свиване на цигари;

Or. en

Изменение 332
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 28а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) „тютюн за ръчна направа на 
цигари“ означава фино нарязан 
тютюн в насипно състояние, който 
потребителите могат да използват 
за направата на цигари;

Or. en

Обосновка

„Тютюн за ръчна направа на цигари“ е фино нарязан тютюн, обикновено в 
насипно състояние, особено подходящ за производството на цигари с помощта 
на малка машина.
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Изменение 333
Тимъти Къркхоуп

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава 
увеличение на обема на продажбите 
на продуктова категория, например 
тютюн за лула, пури или пурети, с 
най-малко 10 % в поне 10 държави 
членки въз основа на данните за 
продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, 
или увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 
10 държави членки за съответната 
продуктова категория на базата на 
доклад от Евробарометър или 
равностойни проучвания за 
разпространението от ____ [датата 
ще се определи в момента на 
приемане на директивата];

заличава се

Or. en

Изменение 334
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 5 държави членки, съставляващи 



AM\935756BG.doc 49/70 PE510.713v01-00

BG

данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 
10 държави членки за съответната 
продуктова категория на базата на 
доклад от Евробарометър или
равностойни проучвания за 
разпространението от ____ [датата 
ще се определи в момента на 
приемане на директивата];

поне 5 % от населението на ЕС, въз 
основа на данните за продажбите, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 4, или на равностойни 
проучвания за разпространението;

Or. fr

Обосновка

Необходими са по-прецизни и ограничени критерии, които да обхващат 
представителна извадка от европейското население.

Изменение 335
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 20 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
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на приемане на директивата]; на приемане на директивата];

Or. de

Обосновка

Годишната консумация на пури и тютюн за лула в повечето държави членки е 
доста незначителна. Поради това много бързо се достига отклонение от 10 % 
в обема на продажбите.

Изменение 336
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 20 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

Or. en

Изменение 337
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4; или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 20 % на 
пазарите на десетте държави членки с 
най-голям обем, въз основа на данните 
за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4; или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите
под 25-годишна възраст с най-малко
10 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

Or. en

Обосновка

Годишната консумация на пури и тютюн за лула в повечето държави членки е 
много ниска. В тези държави членки 10-процентно отклонение в обемите на 
продажбите би могло да се случи твърде лесно.

Изменение 338
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 20 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
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съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

Or. de

Изменение 339
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4; или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата], но при 
условие че увеличенията и в двата 
случая са по-високи от 0,1 % на общия 
пазар на тютюневи изделия;

Or. el
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Обосновка

Второто условие цели да гарантира, че се вземат под внимание само важни 
промени.

Изменение 340
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки за една 
календарна година, въз основа на
надеждни и достъпни данни за 
продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

Or. cs

Изменение 341
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки с най-голям 
пазарен обем, въз основа на данните за 
продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки с най-голям пазарен обем за 
съответната продуктова категория на 
базата на доклад от Евробарометър или 
равностойни проучвания за 
разпространението от ____ [датата ще се 
определи в момента на приемане на 
директивата];

Or. es

Изменение 342
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки с най-високо 
потребление на глава от населението,
въз основа на данните за продажбите, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 4, или увеличение на 
равнището на разпространение сред 
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5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

потребителите под 25-годишна възраст 
с най-малко 5 процентни пункта в поне 
10 държави членки за съответната 
продуктова категория на базата на 
доклад от Евробарометър или 
равностойни проучвания за 
разпространението от ____ [датата ще се 
определи в момента на приемане на 
директивата];

Or. es

Изменение 343
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория, например тютюн за лула, 
пури или пурети, с най-малко 10 % в 
поне 10 държави членки въз основа на 
данните за продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в поне 10 държави 
членки за съответната продуктова 
категория на базата на доклад от 
Евробарометър или равностойни 
проучвания за разпространението от 
____ [датата ще се определи в момента 
на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в 
обстоятелствата“ означава увеличение 
на обема на продажбите на продуктова 
категория (например тютюн за лула, 
пури или пурети), с най-малко 25 % в 
целия Съюз, въз основа на данните за 
продажбите, предоставени в 
съответствие с член 5, параграф 4, или 
увеличение на равнището на 
разпространение сред потребителите 
под 25-годишна възраст с най-малко 
5 процентни пункта в целия Съюз за 
съответната продуктова категория на 
базата на доклад от Евробарометър или 
равностойни проучвания за 
разпространението от ____ [датата ще се 
определи в момента на приемане на 
директивата];

Or. it



PE510.713v01-00 56/70 AM\935756BG.doc

BG

Изменение 344
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 33а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) „тютюн за водни лули“ означава 
тютюн, предназначен изключително 
за употреба във водна лула;

Or. ro

Изменение 345
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн, независимо дали 
той е генетично модифициран, или 
не;

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн;

Or. el

Изменение 346
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
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частично, от тютюн, независимо дали 
той е генетично модифициран, или не;

частично, от тютюн или някои изделия,
съдържащи никотин, независимо дали 
той е генетично модифициран, или не;

Or. en

Обосновка

Електронните цигари, които не са представени като средства за отказване 
от тютюнопушене, за разлика от никотинозаместващите терапии, и които 
не надвишават определено равнище на никотин, както е посочено в член 18 от 
директивата, попадат в обхвата на определението за „тютюнево изделие“, 
тъй като електронните цигари съдържат никотин, извлечен от тютюневи 
листа.

Изменение 347
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн, независимо дали 
той е генетично модифициран, или не;

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн или са извлечени 
от тютюн, независимо дали той е 
генетично модифициран, или не;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да включи електронните цигари в определението за 
„тютюневи изделия“ и за „бездимни тютюневи изделия“. Всъщност те 
съдържат никотин, който е извлечен от тютюн. Главната цел е да се избегне 
управлението на електронните цигари от Директивата относно 
медицинските изделия (Директива 2001/83/EО), както се предлага в член 18, 
тъй като електронните цигари не могат да се считат за лекарства.

Изменение 348
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн, независимо дали 
той е генетично модифициран, или 
не;

(34) „тютюневи изделия“ означава 
изделия, които могат да бъдат 
използвани за консумация от 
потребителите и са съставени, дори 
частично, от тютюн;

Or. es

Обосновка

Споменаването на ГМО от страна на Комисията е неуместно в настоящата 
директива.

Изменение 349
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) „потребителска опаковка“ е най-
малката самостоятелна опаковка на 
дадено изделие, което се пуска на 
пазара.

(36) „потребителска опаковка“ е най-
малката самостоятелна опаковка на 
дадено изделие, което се пуска на пазара
и е достъпно за крайния потребител.

Or. en

Обосновка

С това се прави разлика между потребителска опаковка и съвкупност от 
потребителски опаковки. 

Изменение 350
Естер де Ланге
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) „имитация на тютюневи 
изделия“ означава бонбони, закуски, 
играчки и всякакъв друг вид предмети 
под формата на тютюневи изделия, 
които могат да се харесат на 
малолетните или непълнолетните 
деца.

Or. en

Изменение 351
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 36б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36б) „пасивно тютюнопушене“ 
означава недоброволно вдишване на 
дим от горенето на цигари или пури 
или от издишване на един или повече 
пушачи.

Or. fr

Изменение 352
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за катран — 10 mg в цигара; а) за катран — 12 mg в цигара;

Or. nl



PE510.713v01-00 60/70 AM\935756BG.doc

BG

Изменение 353
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за никотин — 1 mg в цигара; б) за никотин — 2 mg в цигара;

Or. nl

Изменение 354
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за въглероден оксид — 10 mg в 
цигара.

в) за въглероден оксид — 20 mg в 
цигара.

Or. nl

Изменение 355
Карл Шлютер, Сату Хаси

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за полоний 210 — 0,002 пикокюри в 
цигара

Or. en

Обосновка

Беше доказано, че полоният е сериозен канцероген в тютюна. Всяка цигара 
съдържа около 0,04 пикокюри ((Rego, Isis, 2009). Изчислено е, че „с всяко 
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дръпване отровата достига еквивалента на дозата на облъчване от 300 
рентгенови снимки на гръден кош годишно, или човек, който пуши по 30 цигари 
на ден“ (Rego, Scientific American, 2011). Комбинация от няколко мерки на 
практика би могла да елиминира полоний 210 от цигарите (например употреба 
на изкуствен тор с ниско съдържание на уран, измиване на листата след 
прибиране на реколтата, добавки, филтри).

Изменение 356
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Изменение 357
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en
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Изменение 358
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 359
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. cs

Изменение 360
Сергей Козлик
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Изменение 361
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. de

Обосновка

Предоставянето на правомощия противоречи не само на принципа на 
субсидиарност и на всички правни основания, но и на заложените в Договора 
насоки за приложение във връзка с „делегираните актове“ (член 290 от ДФЕС) 
и „актовете за изпълнение“ (член 291 от ДФЕС).

Изменение 362
Мортен Месерсмит
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Както става ясно от определението в член 2, алинея 19, допустимото 
максимално равнище на емисии е нула, което на практика дава на Комисията 
правомощието да забрани всички цигари с делегиран акт. Тъй като 
директивата ще се преразглежда само след пет години, няма нужда да се 
дават такива широки правомощия на Комисията.

Изменение 363
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Изменение 364
Кристиан Силвиу Бушой
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Максималното съдържание в емисиите е съществена част от законодателния 
акт и не следва да е предмет на делегиране на правомощия на Комисията.

Изменение 365
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. de

Изменение 366
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе 
Татарела, Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. it

Обосновка

За ключовите аспекти от директивата за предпочитане би било да се използва 
обикновената законодателна процедура.

Изменение 367
Евалд Щадлер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. de

Изменение 368
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. es

Обосновка

Адаптирането на максималното съдържание на емисиите не може да се 
счита просто за технически въпрос, за да бъде решавано посредством 
делегирани актове.

Изменение 369
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Комисията би могла едностранно и основно да промени директивата, ако бъде 
оправомощена да приема делегирани актове за максималното съдържание, 
затова всяка бъдеща промяна на максималното съдържание следва по-скоро 
да премине по процедурата за съвместно вземане на решения.
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Изменение 370
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира максималното съдържание 
в емисиите, определено в параграф 1, с 
оглед на научното развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 3, параграф 2 съдържа съществени елементи от директивата и 
следователно не попада в обхвата на делегираните актове.

Изменение 371
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да адаптира 
максималното съдържание в емисиите, 
определено в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и международно 
приетите стандарти.

2. Комисията може да прави 
предложения, за да адаптира 
максималното съдържание в емисиите, 
определено в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и международно 
приетите стандарти.

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да гарантира, че Комисията и държавите членки 
не могат да променят максималното съдържание в емисиите на катран, 
никотин, въглероден моноксид и други емисии посредством делегирани актове 
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независимо от Парламента. Всички съществени изменения в съдържанието на 
тези емисии биха могли да се отразят върху сектора за отглеждане на 
тютюн. Това важи по-специално за никотина, който е основен компонент на 
тютюна „Бърли“.

Изменение 372
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да адаптира 
максималното съдържание в емисиите, 
определено в параграф 1, с оглед на 
научното развитие и международно 
приетите стандарти.

2. За да се адаптира максималното 
съдържание в емисиите, определено в 
параграф 1, с оглед на научното 
развитие и международно приетите 
стандарти, се възприема обичайната 
законодателна процедура.

Or. el

Обосновка

За адаптирането на тези максимални съдържания следва по-скоро да се 
прилага обичайната законодателна процедура, отколкото Комисията да 
приема делегирани актове.

Изменение 373
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико 
Сперони, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира максималното 
съдържание в емисиите, определено в 
параграф 1, с оглед на научното 
развитие и международно приетите 

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира максималното 
съдържание в емисиите, определено в 
параграф 1, според международно 
приетите стандарти.
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стандарти.

Or. it

Изменение 374
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да адаптира максималното 
съдържание в емисиите, определено в 
параграф 1, с оглед на научното 
развитие и международно приетите 
стандарти.

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да намали максималното 
съдържание в емисиите, определено в 
параграф 1, с оглед на научното 
развитие, тежестта върху
здравеопазването за лечение на 
гражданите и международно приетите 
стандарти.

Or. en


