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Изменение 375
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 376
Гастон Франко

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

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 377
Милан Цабърнох

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

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

заличава се

Or. cs

Изменение 378
Сергей Козлик

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 

заличава се
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тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. en

Изменение 379
Елени Теохарус

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 

заличава се
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актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. en

Изменение 380
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 

заличава се
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свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Това е съществена разпоредба от директивата и затова не следва да бъде обект на 
делегиране на правомощия на Комисията.

Изменение 381
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 

заличава се
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съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

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.

Изменение 382
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 

заличава се
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въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 383
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното 
съдържание в емисиите, което 
определят за останалите емисии от 
цигарите и за емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Предвид международно 
приетите стандарти, когато такива 
съществуват, и въз основа на научни 
доказателства и на съдържанието в 
емисиите, за което са уведомили 
държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

заличава се
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Or. da

Изменение 384
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз 
основа на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което 
са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема 
и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите.

Or. de

Обосновка

Установяването на максималното съдържание на емисии от тютюневи изделия 
представлява съществен елемент на директивата и поради това следва да бъде 
установено от двамата съзаконодатели, а не от комисията посредством делегиран 
акт.
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Изменение 385
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз 
основа на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което 
са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема 
и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите.

Or. de

Изменение 386
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Салваторе Татарела, 
Джовани Ла Вия, Роберта Анджелили

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

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз 
основа на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което 
са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема 
и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 387
Евалд Щадлер

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

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз 
основа на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което 
са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема 
и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите.

Or. de

Изменение 388
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
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различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз 
основа на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което 
са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема 
и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

различни от цигарите.

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 389
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите.
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когато такива съществуват, и въз 
основа на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което 
са уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема 
и адаптира максималното 
съдържание в емисиите за други 
емисии от цигари и за емисии от 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

(Разделяне на текста на параграф 3 и 
един нов параграф 3а за постигане на 
по-голяма яснота.)

Or. it

Изменение 390
Georgios Koumoutsakos

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки,

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, се следва 
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Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема
и адаптира максималното съдържание 
в емисиите за други емисии от цигари и 
за емисии от тютюневи изделия, 
различни от цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюневите изделия над прага на 
токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

обикновената законодателна 
процедура за приемане и адаптиране
на максималното съдържание в 
емисиите за други емисии от цигари и за 
емисии от тютюневи изделия, различни 
от цигарите, които увеличават 
отчетливо токсичния ефект или 
водещите до пристрастяване свойства на 
тютюневите изделия над прага на 
токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. el

Обосновка

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

Изменение 391
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и адаптира

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, 
Комисията може да отправя 
предложения за приемане и 
адаптиране на максималното 
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максималното съдържание в емисиите 
за други емисии от цигари и за емисии 
от тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневите 
изделия над прага на токсичност и 
опасност от пристрастяване, 
произтичащ от съдържанието на катран, 
никотин и въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

съдържание в емисиите за други емисии 
от цигари и за емисии от тютюневи 
изделия, различни от цигарите, които 
увеличават отчетливо токсичния ефект 
или водещите до пристрастяване 
свойства на тютюневите изделия над 
прага на токсичност и опасност от 
пристрастяване, произтичащ от 
съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

Or. es

Обосновка

Целта е да се попречи на Комисията и на държавите членки да използват делегирани 
актове за адаптиране на максималното съдържание на катран, никотин, въглероден 
оксид и други емисии, без да се консултират с Парламента. Всяка съществена 
промяна на тези съдържания може да се отрази на посевите, особено когато се 
отнася за никотина. Тютюнът „Бърлей” има по-високо съдържание на никотин.

Изменение 392
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и адаптира 
максималното съдържание в емисиите
за други емисии от цигари и за емисии 

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за максималното съдържание 
в емисиите, което определят за 
останалите емисии от цигарите и за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Предвид 
международно приетите стандарти, 
когато такива съществуват, и въз основа 
на научни доказателства и на 
съдържанието в емисиите, за което са 
уведомили държавите членки, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и адаптира 
максималното съдържание в емисиите 
за други емисии от цигари и за емисии 
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от тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневите 
изделия над прага на токсичност и 
опасност от пристрастяване, 
произтичащ от съдържанието на катран, 
никотин и въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1.

от тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които увеличават отчетливо 
токсичния ефект или водещите до 
пристрастяване свойства на тютюневите 
изделия над прага на токсичност и 
опасност от пристрастяване, 
произтичащ от съдържанието на катран, 
никотин и въглероден оксид в емисиите, 
установено в параграф 1, като винаги 
се предоставя източникът на 
обективните данни в подкрепа на 
тези решения.

Or. es

Изменение 393
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията определя 
максималното съдържание в други 
емисии на цигари и в емисии на 
тютюневи изделия, различни от 
цигарите, които имат вредно или 
пристрастяващо влияние, като взема 
предвид международно приетите 
стандарти, когато има такива, и въз 
основа на научни доказателства. 
Комисията също така гарантира 
разработването на методи за 
отчитане по отношение на 
спазването на тези съдържания. 
Държавите членки могат да 
определят максимални съдържания, 
различни от тези, установени от
Комисията, ако те предлагат 
допълнителна защита за здравето на 
потребителите.

Or. da
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Обосновка

Разработването на стандарти и познанията за отделните емисии не са много 
напреднали, а отделните държави членки често не са в състояние да поемат 
разработката на научните доказателства във връзка с определяне на съдържанието. 
Освен това допустимото съдържание обикновено се хармонизира в рамките на ЕС. 
Фактът, че не съществуват единни равнища на съдържанието за други продукти 
освен за цигарите, може допълнително да създаде погрешно разбиране сред 
потребителите, че останалите тютюневи изделия не са толкова вредни.

Изменение 394
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22 с цел 
адаптиране на съдържанията, 
посочени в параграф 3:
а) в съответствие с международно 
приетите стандарти, когато има 
такива, или
б) когато научните доказателства 
показват, че те могат да увеличат 
съществено токсичния или 
пристрастяващ ефект на 
тютюневите изделия над прага на 
токсичност и пристрастяване 
вследствие на съдържанията на 
катран, никотин и въглероден оксид, 
определени в параграф 1.

Or. it

Обосновка

Разделяне на текста на параграф 3 и един нов параграф 3а, който е перифразиран, за 
постигане на по-голяма яснота.
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Изменение 395
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид в емисиите от 
цигарите се измерва въз основа на 
стандарта ISO 4387 за катрана, 
ISO 10315 за никотина и ISO 8454 за 
въглеродния оксид.

заличава се

Or. en

Изменение 396
Анна Росбак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тестове за проверка на валидността 
на резултатите, предоставени от 
тютюневите компании, се 
извършват редовно от независими 
лаборатории за изпитване, 
наблюдавани от компетентните 
органи на държавите членки.

Or. en

Обосновка

Това изменение е в резултат на официалното становище на Европейското дружество 
по кардиология.

Изменение 397
Карл Шлютер, Сату Хаси
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да изиска от 
Международната организация по 
стандартизация (ISO) да разработи 
стандарт за измерване на 
съдържанието на полоний 210 в 
тютюна.

Or. en

Обосновка

Вече има стандарт на ISO за измерване действието на полоний 210 във водата 
(ISO 13161: 2011). Би следвало да бъде възможно да се разработи стандарт за 
измерване на полоний 210 в тютюна въз основа на този стандарт. Комисията следва 
да се обърне към ISO за разработването на такъв стандарт.

Изменение 398
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измерванията, посочени в параграф 1, 
се извършват или проверяват от 
изпитвателни лаборатории, които са 
одобрени и контролирани от 
компетентните органи на държавите 
членки.

Измерванията, посочени в параграф 1, 
се извършват или проверяват от 
независими изпитвателни лаборатории, 
които са одобрени и контролирани от 
компетентните органи на държавите 
членки.

Or. ro

Изменение 399
Пол Нътол, Годфри Блум

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

 Държавите членки изпращат на 
Комисията списък на одобрените 
лаборатории, като посочват 
прилаганите критерии за одобряване 
и методи за контрол, като 
актуализират този списък при всяка 
промяна. Комисията прави 
обществено достояние изпратения 
от държавите членки списък на 
одобрените лаборатории.

заличава се

Or. en

Изменение 400
Кристел Шалдемозе, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изпращат на 
Комисията списък на одобрените 
лаборатории, като посочват прилаганите 
критерии за одобряване и методи за 
контрол, като актуализират този списък 
при всяка промяна. Комисията прави 
обществено достояние изпратения от 
държавите членки списък на одобрените 
лаборатории.

Държавите членки изпращат на 
Комисията списък на одобрените 
лаборатории, като посочват прилаганите 
критерии за одобряване, евентуални 
икономически зависимости, които 
лабораториите може да имат, и 
методите за контрол, като 
актуализират този списък при всяка 
промяна. Държавите членки следва да 
документират независимостта на 
лабораториите. По желание на 
Комисията могат да се извършат 
допълнителни проверки на 
лабораториите, като Комисията 
може да реши да изключи дадена 
лаборатория. Комисията прави 
обществено достояние изпратения от 
държавите членки списък на одобрените 
лаборатории.

Or. da
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Изменение 401
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира методите за измерване на 
максималното съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите с оглед на научното и 
техническото развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Изменение 402
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира методите за измерване на 
максималното съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите с оглед на научното и 
техническото развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. en

Обосновка

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



AM\935757BG.doc 25/77 PE510.714v01-00

BG

Изменение 403
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира методите за измерване на 
максималното съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите с оглед на научното и 
техническото развитие и 
международно приетите стандарти.

заличава се

Or. cs

Изменение 404
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира методите за измерване на 
максималното съдържание на 
катран, никотин и въглероден оксид в 
емисиите с оглед на научното и 
техническото 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 
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връзка с „делегираните актове“ (член 290 от ДФЕС) и „актовете за изпълнение“ 
(член 291 от ДФЕС).

Изменение 405
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да адаптира 
методите за измерване на 
максималното съдържание на катран, 
никотин и въглероден оксид в 
емисиите с оглед на научното и 
техническото развитие и 
международно приетите стандарти.

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

Or. es

Обосновка

Целта е да се попречи на Комисията и на държавите членки да използват делегирани 
актове за адаптиране на максималното съдържание на катран, никотин, въглероден 
оксид и други емисии, без да се консултират с Парламента. Всяка съществена 
промяна на тези съдържания може да се отрази на посевите, особено когато се 
отнася за никотина. Тютюнът „Бърлей” има по-високо съдържание на никотин.

Изменение 406
Georgios Koumoutsakos

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да 
адаптира методите за измерване на 
максималното съдържание на катран, 
никотин и въглероден оксид в емисиите 

3. Следва се обикновената
законодателна процедура за 
адаптиране на методите за измерване 
на максималното съдържание на катран, 
никотин и въглероден оксид в емисиите 
с оглед на научното и техническото 
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с оглед на научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти.

развитие и международно приетите 
стандарти.

Or. el

Обосновка

За адаптирането на методите за измерване на съдържанието на катран, никотин и 
въглероден оксид следва по-скоро да се прилага обикновената законодателна 
процедура, отколкото Комисията да приема делегирани актове. 

Изменение 407
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите 
емисии от цигарите и емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Въз основа на тези методи 
и предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира методите за 
измерване.

заличава се

Or. en

Изменение 408
Гастон Франко

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

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите 
емисии от цигарите и емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Въз основа на тези методи 
и предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира методите за 
измерване.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 409
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите 
емисии от цигарите и емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Въз основа на тези методи 
и предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира методите за 
измерване.

заличава се
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Or. cs

Изменение 410
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите 
емисии от цигарите и емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Въз основа на тези методи 
и предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира методите за 
измерване.

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 411
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите 
емисии от цигарите и емисиите от 

заличава се
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тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Въз основа на тези методи 
и предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за 
да приема и адаптира методите за 
измерване.

Or. da

Изменение 412
Georgios Koumoutsakos

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от тютюневите 
изделия, различни от цигарите. Въз 
основа на тези методи и предвид 
научното и техническото развитие и 
международно приетите стандарти, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и адаптира
методите за измерване.

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от тютюневите 
изделия, различни от цигарите. Въз 
основа на тези методи и предвид 
научното и техническото развитие и 
международно приетите стандарти, се 
следва обикновената законодателна 
процедура за приемане и адаптиране
на методите за измерване.

Or. el

Обосновка

За приемане и адаптиране на методите за измерване следва по-скоро да се прилага 
обикновената законодателна процедура, отколкото Комисията да приема делегирани 
актове. 
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Изменение 413
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от 
тютюневите изделия, различни от 
цигарите. Въз основа на тези методи и 
предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема и 
адаптира методите за измерване.

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите. Въз основа на тези методи 
и предвид научното и техническото 
развитие и международно приетите 
стандарти, Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 22, за да приема и 
адаптира методите за измерване.

Or. it

Обосновка

Разделяне на текста на параграф 4 и един нов параграф 4а за постигане на по-голяма 
яснота.

Изменение 414
Мартина Андерсън, Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от тютюневите 
изделия, различни от цигарите. Въз 
основа на тези методи и предвид 
научното и техническото развитие и 
международно приетите стандарти, 
Комисията е оправомощена да приема 

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за методите за измерване, 
които използват за останалите емисии 
от цигарите и емисиите от тютюневите 
изделия, различни от цигарите, както и 
за вдишваните изпарения от 
електронните цигари. Въз основа на 
тези методи и предвид научното и 
техническото развитие и международно 
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делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема и адаптира 
методите за измерване.

приетите стандарти, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22, за да 
приема и адаптира методите за 
измерване.

Or. en

Обосновка

Следва да има хармонизирани методи за измервания на изпарените течности, 
вдишвани от потребителите на електронни цигари.

Изменение 415
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията гарантира 
разработването на нови стандартни 
методи за измерване с оглед на 
съществуващите методи за 
измерване на никотин, катран и 
въглероден оксид в цигарите, 
методите за измерване на емисии, 
различни от никотин, катран и 
въглероден оксид и методите за 
измерване на емисиите от други 
тютюневи изделия. Тези методи за 
измерване следва действително да 
бъдат в състояние да измерват 
вредното въздействие по отношение 
на заболяванията, свързани с 
тютюнопушенето. Държавите 
членки трябва поне да използват 
стандартните методи за измерване, 
изготвени от Комисията.

Or. da

Обосновка

Отделните държави членки често не са в състояние да поемат разработването на 
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нови стандартни методи за измерване.

Изменение 416
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки уведомяват 
Комисията относно методи за 
измерване, които използват за 
емисиите от тютюневите изделия, 
различни от цигарите. Въз основа на 
тези методи и предвид научното и 
техническото развитие и 
международно приетите стандарти, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 22, за да приема измервателните 
методи на ЕС.

Or. it

(Вж. Директива 2001/37/ЕО, съображение 31)

Изменение 417
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят 
пред техните компетентни органи 
списък на всички съставки и 
количествата им, използвани при 
производството на тютюневите 
изделия, по търговска марка и вид, 
както и на техните емисии и 

заличава се
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съдържание в емисиите. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи 
на съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е 
променен по начин, който оказва 
отражение върху предоставяната 
съгласно настоящия член 
информация. Информацията, 
изисквана съгласно настоящия член, 
се предоставя преди пускането на 
пазара на ново или изменено 
тютюнево изделие.

Or. en

Изменение 418
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи 
на съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е 
променен по начин, който оказва 
отражение върху предоставяната 
съгласно настоящия член 
информация. Информацията, 
изисквана съгласно настоящия член, 
се предоставя преди пускането на 
пазара на ново или изменено 
тютюнево изделие.

Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят 
годишно пред техните компетентни 
органи списък на всички съставки и 
количествата им, използвани при 
производството на тютюневите изделия, 
по търговска марка и вид, както и на 
техните емисии и съдържание в 
емисиите.
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Or. de

Обосновка

С процедурата за предварително одобрение на нови или модифицирани тютюневи 
изделия Комисията иска да въведе в правната рамка условия от член 9 и 10 на не 
задължителните частични насоки на РККТ, без за целта да определя ясни насоки 
относно техническите детайли на данните, които следва да се предават и тяхното 
бъдещо използване. В противовес на непригодното за практиката предаване на данни 
при всяка модификация на даден продукт, беше предложено годишното докладване.

Изменение 419
Фредерик Рийс, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи на 
съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е променен 
по начин, който оказва отражение върху 
предоставяната съгласно настоящия 
член информация. Информацията, 
изисквана съгласно настоящия член, се 
предоставя преди пускането на пазара 
на ново или изменено тютюнево 
изделие.

Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите.
Производителите или вносителите 
измерват и докладват на 
компетентните органи на 
държавите членки количествата на 
вредни и потенциално вредни 
съставки (ВПВС) въз основа на 
списъка, посочен в приложение Ia. 
Въпреки това в сроковете, описани в 
член 25 за транспониране, 
производителите или вносителите 
измерват и докладват за всяка от 
съставките, присъстващи в 
съкратения списък, поместен в 
приложение Iб. 
Също така производителите или 
вносителите уведомяват компетентните 
органи на съответните държави членки, 
ако съставът на дадено изделие е 
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променен по начин, който оказва 
отражение върху предоставяната 
съгласно настоящия член информация. 
Информацията, изисквана съгласно 
настоящия член, се предоставя преди 
пускането на пазара на ново или 
изменено тютюнево изделие.

Or. en

Обосновка

Това изменение е въз основа на документа с насоки за промишлеността, написан през 
месец март 2012 г. от Управлението за храните и лекарства на САЩ, относно това 
как и в какви времеви рамки трябва да се отчитат количествата вредни и 
потенциално вредни съставки (ВПВС).

Изменение 420
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи на 
съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е променен 
по начин, който оказва отражение върху 
предоставяната съгласно настоящия 
член информация. Информацията, 
изисквана съгласно настоящия член, се 
предоставя преди пускането на пазара 
на ново или изменено тютюнево 
изделие.

Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят 
ежегодно пред техните компетентни 
органи списък на всички съставки и 
количествата им, използвани при 
производството на тютюневите изделия, 
по търговска марка и вид, както и на 
техните емисии и съдържание в 
емисиите. Също така производителите 
или вносителите уведомяват 
компетентните органи на съответните 
държави членки, ако съставът на дадено 
изделие е променен по начин, който 
оказва отражение върху предоставяната 
съгласно настоящия член информация. 
Информацията, изисквана съгласно 
настоящия член, се предоставя преди 
пускането на пазара на ново или 
изменено тютюнево изделие.
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Or. cs

Изменение 421
Georgios Koumoutsakos

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи на 
съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е променен 
по начин, който оказва отражение върху 
предоставяната съгласно настоящия 
член информация. Информацията, 
изисквана съгласно настоящия член, се 
предоставя преди пускането на пазара 
на ново или изменено тютюнево 
изделие.

Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия, на изделия, 
съдържащи никотин, и растителни 
изделия за пушене да представят пред 
техните компетентни органи списък на 
всички съставки и количествата им, 
използвани при производството на 
тютюневите изделия, по търговска 
марка и вид, както и на техните емисии 
и съдържание в емисиите. Също така 
производителите или вносителите 
уведомяват компетентните органи на 
съответните държави членки, ако 
съставът на дадено изделие е променен 
по начин, който оказва отражение върху 
предоставяната съгласно настоящия 
член информация. Информацията, 
изисквана съгласно настоящия член, се 
предоставя преди пускането на пазара 
на ново или изменено тютюнево 
изделие.

Or. el

Обосновка

С цел по-ефективна защита на здравето на всички потребители и избягване на 
дискриминационното третиране на някои продукти спрямо други, същите разпоредби 
следва да се прилагат и към изделията, съдържащи никотин, и растителните 
продукти за пушене. 

Изменение 422
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер, Софи Окони
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки изследват 
съставките на тютюневите изделия 
приоритетно, с цел да преценят 
каква е необходимостта да бъдат 
въведени мерки в рамките на 
Регламенти (EО) № 1907/2006 
(REACH) и (EО) № 1272/2008 (CLP). 
Въз основа на тези изследвания и 
като се има предвид принципът на 
предпазливост държавите членки 
предават на агенцията по 
химикалите научни досиета, по-
специално съгласно член 59(3) и 69(4) 
на регламент (EC) 1907/2006 и член 
37(1) на регламент (EC) 1272/2008. 
Държавите членки докладват редовно 
пред Комисията, какви мерки 
изследват по отношение на 
съставките в тютюневите изделия и 
съответно какви стъпки са въвели на 
тази основа. Комисията публикува на 
всеки три години доклад за напредъка 
по отношение на този въпрос от 
компетентността на държавите 
членки.

Or. de

Обосновка

Съставките на тютюневите изделия (включително на тютюневите листа) следва да 
бъдат изследвани приоритетно за необходимостта от мерки по управление на риска 
по Регламенти REACH и CLP. Държавите членки трябва да разработят съответно 
досиета/предложения и да ги предадат на агенцията в рамките на предвидените 
процеси (по-специално с цел съставката да бъде включена в списъка на кандидатите, 
а по-късно в списъка за одобрение, или да бъдат наложени ограничения, валидни за 
целия ЕС).

Изменение 423
Пол Нътол, Годфри Блум
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Списъкът се придружава от 
декларация, в която са изложени 
основанията за включването на тези 
съставки в съответните тютюневи 
изделия. В списъка е посочен техният 
статус, в т.ч. дали съставките са 
регистрирани съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), както и тяхната 
класификация съгласно Регламент 
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси. 
Списъкът се придружава и от 
токсикологичните данни, с които 
разполага производителят или 
вносителят за тези съставки в 
изгорена или неизгорена форма, в 
зависимост от случая, и по-специално 
свързаните с тяхното въздействие 
върху здравето на потребителите, 
като се отчитат, inter alia, всички 
водещи до пристрастяване свойства. 
Списъкът се съставя в низходящ ред 
според теглото на всяка включена в 
изделието съставка. Освен за 
катрана, никотина и въглеродния 
оксид и за емисиите, посочени в член 
4, параграф 4, производителите и 
вносителите посочват използваните 
методи за измерване. Също така 
държавите членки могат да изискват 
от производителите или 
вносителите да извършват други 
тестове, които може да са 
определени от компетентните 

заличава се
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национални органи, за да се оцени 
въздействието от веществата върху 
здравето, като се вземат предвид, 
inter alia, опасността от 
пристрастяване към тях и тяхната 
токсичност.

Or. en

Изменение 424
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Списъкът се придружава от декларация, 
в която са изложени основанията за 
включването на тези съставки в 
съответните тютюневи изделия. В 
списъка е посочен техният статус, в 
т.ч. дали съставките са 
регистрирани съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), както и тяхната 
класификация съгласно Регламент 
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси.
Списъкът се придружава и от 
токсикологичните данни, с които 
разполага производителят или 
вносителят за тези съставки в изгорена 
или неизгорена форма, в зависимост от 
случая, и по-специално свързаните с 
тяхното въздействие върху здравето на 
потребителите, като се отчитат, inter 
alia, всички водещи до пристрастяване 
свойства. Списъкът се съставя в 

Списъкът се придружава от декларация, 
в която са изложени основанията за 
включването на тези съставки в 
съответните тютюневи изделия. 
Списъкът се придружава и от 
токсикологичните данни, с които 
разполага производителят или 
вносителят за тези съставки на 
тютюневото изделие в изгорена или 
неизгорена форма, в зависимост от 
случая, и по-специално свързаните с 
тяхното въздействие върху здравето на 
потребителите, като се отчитат, inter 
alia, всички водещи до пристрастяване 
свойства. Списъкът се съставя в 
низходящ ред според теглото на всяка 
включена в изделието съставка. Освен 
за катрана, никотина и въглеродния 
оксид от цигарите и за емисиите, 
посочени в член 4, параграф 4, 
производителите и вносителите 
посочват използваните методи за 
измерване.
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низходящ ред според теглото на всяка 
включена в изделието съставка. Освен 
за катрана, никотина и въглеродния 
оксид и за емисиите, посочени в член 4, 
параграф 4, производителите и
вносителите посочват използваните 
методи за измерване. Също така 
държавите членки могат да изискват 
от производителите или 
вносителите да извършват други 
тестове, които може да са 
определени от компетентните 
национални органи, за да се оцени 
въздействието от веществата върху 
здравето, като се вземат предвид, 
inter alia, опасността от 
пристрастяване към тях и тяхната 
токсичност.

Or. de

Обосновка

Споменаването на регистрирането на дадена съставка съгласно REACH и 
класифициране съгласно регламент № 1272/2008 нямат допълнителна стойност по 
отношение на оценката на присъщата токсичност на крайно тютюнево изделие.Без 
ясно хармонизирана, регулирана и научна рамка държавите членки не могат да 
получат възможност, за прилагане на други процедури на изпитване по отношение 
опасността от пристрастяване и токсичност.

Изменение 425
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Томас Улмер, Софи Окони

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Списъкът се придружава от декларация, 
в която са изложени основанията за 
включването на тези съставки в 
съответните тютюневи изделия. В 
списъка е посочен техният статус, в т.ч. 
дали съставките са регистрирани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 

Списъкът се придружава от декларация, 
в която са изложени основанията за 
включването на тези съставки в 
съответните тютюневи изделия. В 
списъка е посочен техният статус, в т.ч. 
дали съставките са регистрирани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 
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от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), както и тяхната 
класификация съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси. Списъкът се 
придружава и от токсикологичните 
данни, с които разполага 
производителят или вносителят за тези 
съставки в изгорена или неизгорена 
форма, в зависимост от случая, и по-
специално свързаните с тяхното 
въздействие върху здравето на 
потребителите, като се отчитат, inter 
alia, всички водещи до пристрастяване 
свойства. Списъкът се съставя в 
низходящ ред според теглото на всяка 
включена в изделието съставка. Освен 
за катрана, никотина и въглеродния 
оксид и за емисиите, посочени в член 4, 
параграф 4, производителите и 
вносителите посочват използваните 
методи за измерване. Също така 
държавите членки могат да изискват от 
производителите или вносителите да 
извършват други тестове, които може да 
са определени от компетентните 
национални органи, за да се оцени 
въздействието от веществата върху 
здравето, като се вземат предвид, inter 
alia, опасността от пристрастяване към 
тях и тяхната токсичност.

от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), както и тяхната 
класификация съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси. Списъкът се 
придружава и от токсикологичните 
данни, с които разполага 
производителят или вносителят за тези 
съставки в изгорена или неизгорена 
форма, в зависимост от случая, и по-
специално свързаните с тяхното 
въздействие върху здравето на 
потребителите, като се отчитат, inter 
alia, всички водещи до пристрастяване 
свойства. Списъкът се съставя в 
низходящ ред според теглото на всяка 
включена в изделието съставка. В 
рамките на една година след влизане в 
сила нанастоящата директива 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия предават списъка 
на съставките, както и цялата 
придружаваща информация, посочена 
по-горе. Държавите членки въвеждат 
санкциониращи мерки срещу 
производителите и вносителите на 
тютюневи изделия, които не 
предават в срок списъка и 
допълнителната информация. Освен 
за катрана, никотина и въглеродния 
оксид и за емисиите, посочени в член 4, 
параграф 4, производителите и 
вносителите посочват използваните 
методи за измерване. Също така 
държавите членки могат да изискват от 
производителите или вносителите да 
извършват други тестове, които може да 
са определени от компетентните 
национални органи, за да се оцени 
въздействието от веществата върху 
здравето, като се вземат предвид, inter 
alia, опасността от пристрастяване към 
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тях и тяхната токсичност.

Or. de

Обосновка

За да не могат производителите на тютюневи изделия да забавят безкрайно 
подаването на списъка, следва да се определи срок. При неспазване на срока 
държавите членки следва да въведат санкции.

Изменение 426
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на специален уебсайт, 
който е достъпен за широката 
общественост. Във връзка с това 
държавите членки надлежно отчитат 
необходимостта от защита на 
информацията, представляваща 
търговска тайна.

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на уебсайт, който е 
достъпен за широката общественост. 
Във връзка с това държавите членки 
надлежно отчитат необходимостта от 
защита на информацията, 
представляваща търговска тайна.

Or. cs

Изменение 427
Мартин Каланан

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на специален уебсайт, 
който е достъпен за широката 

2. Държавите членки следят за 
разпространението на информацията, 
представена в съответствие с 
параграф 1, на уебсайт, който е 
достъпен за широката общественост. 
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общественост. Във връзка с това 
държавите членки надлежно отчитат 
необходимостта от защита на 
информацията, представляваща 
търговска тайна.

Във връзка с това държавите членки 
надлежно отчитат необходимостта от 
защита на информацията, 
представляваща търговска тайна.

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че една общодостъпна интернет страница е достатъчна за 
целта; не е необходимо държавите членки да създават напълно нов уебсайт.

Изменение 428
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя и ако е 
необходимо, актуализира формàта за 
представяне и разпространение на 
информацията, посочена в параграфи 
1 и 2. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

заличава се

Or. en

Изменение 429
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя и ако е 
необходимо, актуализира формàта за 

заличава се
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представяне и разпространение на 
информацията, посочена в параграфи 
1 и 2. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

Or. de

Изменение 430
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят собствени и външни 
изследвания, с които разполагат, за 
проучване на пазара и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на 
младежите, по отношение на 
съставките и емисиите. Държавите 
членки също така изискват от 
производителите и вносителите да 
съобщават данните за обема на 
продажбите по изделия, в късове или в 
килограми, и по държава членка на 
годишна база, като се започне от 
пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф 
информация за обема на продажбите 
е надеждна и пълна.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Бъдещото използване на информацията остава неясно.

Изменение 431
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят собствени и външни 
изследвания, с които разполагат, за 
проучване на пазара и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на 
младежите, по отношение на 
съставките и емисиите. Държавите 
членки също така изискват от 
производителите и вносителите да 
съобщават данните за обема на 
продажбите по изделия, в късове или в 
килограми, и по държава членка на 
годишна база, като се започне от 
пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф 
информация за обема на продажбите 
е надеждна и пълна.

заличава се

Or. de

Изменение 432
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят собствени и външни 
изследвания, с които разполагат, за 
проучване на пазара и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на 
младежите, по отношение на 
съставките и емисиите. Държавите 
членки също така изискват от 
производителите и вносителите да 
съобщават данните за обема на 
продажбите по изделия, в късове или в 
килограми, и по държава членка на 
годишна база, като се започне от 
пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф 
информация за обема на продажбите е 
надеждна и пълна.

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
съобщават данните за обема на 
продажбите по изделия, в късове или в 
килограми, и по държава членка на 
годишна база, като се започне от 
пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф 
информация за обема на продажбите е 
надеждна и пълна. Държавите членки 
могат също така да изискват от 
производителите да предоставят 
работни справки от всички пазарни 
проучвания, които извършват при 
пускането на нови продукти, като 
посочват целевите групи, към които 
са насочени, и следваната търговска 
логика, особено по отношение на 
младите хора. 

Or. es

Изменение 433
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят собствени и външни 
изследвания, с които разполагат, за 
проучване на пазара и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на 
младежите, по отношение на съставките 

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят собствени и външни 
изследвания, с които разполагат, за 
проучване на пазара и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на 
младежите, по отношение на съставките 
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и емисиите. Държавите членки също 
така изискват от производителите и 
вносителите да съобщават данните за 
обема на продажбите по изделия, в 
късове или в килограми, и по държава 
членка на годишна база, като се започне 
от пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф
информация за обема на продажбите е 
надеждна и пълна.

и емисиите. Държавите членки също 
така изискват от производителите и 
вносителите да съобщават данните за 
обема на продажбите по изделия, в 
късове или в килограми, и по държава 
членка на годишна база, като се започне 
от пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф 
информация за обема на продажбите е 
надеждна и пълна. Съставките се 
определят по еднакъв начин във 
всички държави членки, като се 
използва общ ясен списък.

Or. fi

Изменение 434
Теодорос Скилакакис

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят собствени и външни 
изследвания, с които разполагат, за 
проучване на пазара и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на 
младежите, по отношение на съставките 
и емисиите. Държавите членки също 
така изискват от производителите и 
вносителите да съобщават данните за 
обема на продажбите по изделия, в 
късове или в килограми, и по държава 
членка на годишна база, като се започне 
от пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 

4. Държавите членки изискват от 
производителите и вносителите да 
представят собствени и външни 
изследвания, с които разполагат, за 
проучване на пазара и за 
предпочитанията на различни 
потребителски групи, в т.ч. на 
младежите и на заклетите пушачи, по 
отношение на съставките и емисиите.
Държавите членки също така изискват 
от производителите и вносителите да 
съобщават данните за обема на 
продажбите по изделия, в късове или в 
килограми, и по държава членка на 
годишна база, като се започне от 
пълната календарна година след 
годината на влизане в сила на 
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членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф 
информация за обема на продажбите е 
надеждна и пълна.

настоящата директива. Държавите 
членки осигуряват алтернативни или 
допълнителни данни за продажбите, 
според случая, за да се гарантира, че 
исканата по настоящия параграф 
информация за обема на продажбите е 
надеждна и пълна.

Or. el

Обосновка

Част от тези изследвания следва да са насочени и към хроничните пушачи, освен към 
младите хора. 

Изменение 435
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички данни и цялата 
информация, която трябва да се 
представя на държавите членки и от 
тях съгласно настоящия член, се 
изпраща в електронен формат. 
Държавите членки съхраняват 
информацията в електронен вид и 
следят за това Комисията да има 
достъп до информацията във всеки 
един момент. На останалите 
държави членки се предоставя достъп 
до тази информация при обосновано 
искане. Държавите членки и 
Комисията следят за поверителната 
обработка на данните, които 
представляват търговска тайна, и на 
другата конфиденциална 
информация.

заличава се

Or. en
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Изменение 436
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички данни и цялата 
информация, която трябва да се 
представя на държавите членки и от 
тях съгласно настоящия член, се 
изпраща в електронен формат. 
Държавите членки съхраняват 
информацията в електронен вид и 
следят за това Комисията да има 
достъп до информацията във всеки 
един момент. На останалите 
държави членки се предоставя достъп 
до тази информация при обосновано 
искане. Държавите членки и 
Комисията следят за поверителната 
обработка на данните, които 
представляват търговска тайна, и на 
другата конфиденциална 
информация.

заличава се

Or. de

Изменение 437
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички данни и цялата информация, 
която трябва да се представя на 
държавите членки и от тях съгласно 
настоящия член, се изпраща в 
електронен формат. Държавите членки 
съхраняват информацията в електронен 
вид и следят за това Комисията да 
има достъп до информацията във 
всеки един момент. На останалите 

5. Всички данни и цялата информация, 
която трябва да се представя на 
държавите членки и от тях съгласно 
настоящия член, се изпраща в 
електронен формат. Държавите членки 
съхраняват информацията в електронен 
вид. На Комисията и на останалите 
държави членки се предоставя достъп 
до информацията. Държавите членки и 
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държави членки се предоставя достъп 
до тази информация при обосновано 
искане. Държавите членки и Комисията 
следят за поверителната обработка на 
данните, които представляват търговска 
тайна, и на другата конфиденциална 
информация.

Комисията следят за поверителната 
обработка на данните, които 
представляват търговска тайна, и на 
другата конфиденциална информация.

Or. cs

Изменение 438
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Други тютюневи изделия не 
подлежат на задължението за
съобщаване на данни за емисии, тъй 
като в момента не съществуват 
подходящи методи на измерване.

Or. de

Изменение 439
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Производителите на тютюневи 
изделия, различни от цигари и 
тютюн за свиване на цигари, са 
освободени от задължението да 
предоставят информация за 
емисиите и съдържанието, докато се 
разработи подходяща, единна за 
Съюза методика за измерване.

Or. de
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Обосновка

Съгласно съображение 31 от Директива 2001/37/ЕО на равнище Общност трябва да 
се разработят стандарти и измервателни методи за другите тютюневи изделия, 
различни от цигарите. Комисията беше призована да изготви подходящи 
предложения. Досега в тази насока няма развитие.

Изменение 440
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите членки могат да 
събират пропорционални такси за 
лекарства, адаптирани към нуждите 
на конкретния пациент, които ще 
бъдат необходими на пациентите, 
страдащи от заболявания като рак, 
дихателни, сърдечносъдови и редки 
заболявания и които им се 
предоставят съгласно настоящия 
член.

Or. en

Изменение 441
Джанкарло Скота, Оресте Роси, Матео Салвини, Франческо Енрико Сперони, 
Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Настоящият член не се прилага по 
отношение на другите тютюневи 
изделия, различни от цигарите, 
докато не се приемат 
измервателните методи на ЕС, 
посочени в член 4, параграф 4а.
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Or. it

(Вж. Директива 2001/37/ЕО, съображение 31.)

Изменение 442
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. nl

Изменение 443
Пол Нътол, Годфри Блум

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

заличава се

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството 
на тютюневи изделия, доколкото 
тези добавки не водят до създаването 
на изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.
Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

Or. en
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Изменение 444
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки забраняват 
производството и продажбата на
всички тютюневи изделия. Освен това 
се премахват всички субсидии за 
производство на тютюн. 
Междувременно всички приходи от 
производството и продажбата на 
тютюневи изделия се изразходват 
директно за здравеопазване и 
информационни кампании за 
информиране на младите граждани за 
основните рискове на 
тютюнопушенето за здравето.

Or. en

Обосновка

Азбестът е забранен в някои държави членки, защото съдържа един канцерогенен 
(сериозно увреждащ здравето) химичен елемент. Ако тютюневите изделия съдържат 
повече от 70 от тези химични елементи, следва да забраним пушенето възможно най-
скоро. Лицемерно е да се получават огромни данъчни приходи от продажба на 
тютюневи изделия и същевременно да се правят опити за забрана на тютюневите 
изделия стъпка по стъпка в директиви като тази. 

Изменение 445
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

(1) Тютюневите изделия могат да 
съдържат само добавки, които са 
посочени в приложение Ia.
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(2) Следните добавки не могат да 
бъдат включени в приложение Ia:
a) вещества, които повишават 
пристрастяващото и токсично 
въздействие;
б) витамини и други добавки, 
създаващи впечатлението, че 
тютюневото изделие е полезно за 
здравето или представлява намалена 
опасност за здравето;
в) кофеин, таурин и други добавки и 
стимулиращи съединения, които са 
свързвани с идеята за енергия и 
жизненост;
г) добавки с оцветяващи свойства за 
емисиите. 
(3) Добавки, при използването на 
които тютюневите изделия могат да 
придобият характерен аромат, не 
могат да се използват в:
a) цигари,
б) тютюн за ръчно свиване на цигари,
в) бездимни тютюневи изделия, с 
изключение на тютюн за смъркане;
г) съставни части като филтри, 
хартии, опаковки, капсули или 
стикери, например, на тютюневи 
изделия, които не попадат в обхвата 
на букви а), б) и в).
Използването на такива технически 
характеристики, с които се изменя 
ароматът или интензивността на 
пушене, не е разрешено.
(4) На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 22 във 
връзка с допълненията или 
измененията на приложение Iа. 
Комисията може да определи за 
всички или за някои групи тютюневи 
изделия условия или ограничения, 
като например област на 
приложение, максимални количества, 
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степени на концентрация или 
изисквания за чистота. При това тя 
се основава на становището на 
Европейския орган за безопасност на 
храните и взема предвид Регламент 
(EО) № 1907/2006. 
(5) Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия, съдържащи добавки, които 
не са посочени в приложение Ia.

Or. de

Обосновка

Още в своята резолюция (2007/2105(INI)) Парламентът призова за разработване на 
процедура за разрешаване на добавки. Общ позитивен списък на добавки внася правна 
яснота по въпроса, кои вещества могат да се използват в тютюневите изделия. Това 
изменение налага заличаването на останалата част от член 6 от предложението на 
Комисията.

Изменение 446
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

заличава се

Or. cs

Изменение 447
Годфри Блум

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

заличава се

Or. en

Изменение 448
Ярослав Калиновски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

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 малък 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 непропорционална 
и като такава следва да бъде премахната.

Изменение 449
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

заличава се

Or. de

Изменение 450
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

заличава се

Or. en

Изменение 451
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

Забранява се използването на добавки 
в тютюневите изделия, които са 
различни от изброените в 
приложение -I или са изброени в 
посоченото приложение, но не са 
използвани в съответствие с 
предвидените в него условия. 
Приложение -I съдържа само 
вещества, които не отговарят на 
критериите за класифициране като 
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опасни в съответствие с 
Регламент (EО) № 1272/2008 и които 
не образуват такива вещества при 
горене. Приложение -I не съдържа 
аромати или вещества, които 
подобряват вкусовите качества.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22 с цел 
съставяне и изменение на 
приложение -I.

Or. en

Обосновка

Твърде малко е да се ограничават само добавките с „характерни вкусово-ароматни 
качества“. Само добавките, получили изрично одобрение, следва да бъдат допускани в 
тютюневите изделия. Всички опасни вещества (сами по себе си или при горене), всеки 
вкус и всяка добавка, които повишават вкусовите качества, не следва да бъдат 
включвани. Последното следва насоките на СЗО, според която „страните следва да 
регламентират чрез забрана или ограничаване съставките, които могат да бъдат 
използвани за увеличаване на вкусовите качества на тютюневите изделия“.

Изменение 452
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки забраняват
употребата на аромати и 
овкусители, определени в 
приложение ... към настоящата 
директива.
Държавите членки не забраняват 
добавянето на ментол към 
тютюневите изделия.

Or. en

Обосновка

Изработването на отрицателен списък на равнището на ЕС би бил приемливо 
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решение занапред. Ментоловите цигари присъстват на пазара в Унгария дълго време, 
тъй като тези продукти се считат за традиционни.

Изменение 453
Мариан Харкин, Пат Коуп Галахър, Джим Хигинс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на цигари и тютюн за ръчно 
свиване на цигари с характерни 
вкусово-ароматни качества, които се 
продават като такива.

Or. en

Обосновка

Цигарите могат да съдържат някои добавки, но кой трябва да реши какво означава 
„характерни вкусово-ароматни качества“. Основният проблем тук е, че тютюневите 
изделия не се предлагат на пазара като имащи характерни вкусово-ароматни 
качества.

Изменение 454
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия, 
съдържащи добавки, които създават 
или отделят аромат, който не е 
преобладаващо аромат на тютюн, в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 2.

Or. es
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Обосновка

Целта на директивата е да се забранят специфичните аромати на плодове, билки или 
подправки. Това налага да се уточни формулировката на предложението на 
Комисията за предотвратяване забраната на добавки от основно значение за 
характеристиките на крайния продукт, при условие че тези добавки не дават на 
крайния продукт преобладаващ аромат, който не е на тютюн или ментол.

Изменение 455
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия, 
съдържащи добавки, които създават
характерни вкусово-ароматни качества, 
различни от тези на тютюна.

Or. es

Изменение 456
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества, 
както и на добавки, чието 
предназначение е добавянето им към 
тютюневото изделие след неговото 
производство, например от страна на 
потребителя.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е в резултат на писмо от Постоянния комитет на лекарите в Европа 
(ПКЛЕ).

Изменение 457
Клаудиу Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества; 
за тази цел държавите членки 
забраняват използването на добавки, 
които могат да повишат 
привлекателността, токсичността 
и/или опасността от 
пристрастяване към тютюневите 
изделия, включително, наред с 
другото, плодове, подправки, билки, 
алкохол, бонбони, ментол, ванилия, 
захар и подсладители.

Or. en

Изменение 458
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества
при наличие на неоспорими научни 
доказателства, че конкретната 
добавка увеличава токсичността на 
продукта или опасността от 
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пристрастяване.

Or. pl

Обосновка

Използването на характерни вкусови аромати не може да бъде забранено, освен ако 
няма доказателства, че те увеличават вредата от употребата на тютюневото 
изделие. Всички тютюневи изделия са вредни за здравето независимо от техния 
аромат. Следователно даден продукт не може да бъде забранен без подходящи 
аргументи.

Изменение 459
Георгиос Кумуцакос

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на ЕС на тютюневи изделия с 
характерни вкусово-ароматни качества.

Or. el

Изменение 460
Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия с 
характерни сладки и бонбонени
вкусово-ароматни качества.

Or. en



PE510.714v01-00 64/77 AM\935757BG.doc

BG

Изменение 461
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки забраняват 
пускането на пазара на тютюневи 
изделия с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки забраняват пускането 
на пазара на тютюневи изделия за 
пушене с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Or. en

Обосновка

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Изменение 462
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството 
на тютюневи изделия, доколкото 
тези добавки не водят до създаването 
на изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Последващо предложение, обусловено от изменението на член 6, параграф 1.

Изменение 463
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия.

Or. cs

Изменение 464
Йоланта Емилия Хибнер, Малгожата Хандзлик, Богуслав Соник

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия.

Or. pl

Изменение 465
Мариан-Жан Маринеску
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки могат да 
употребяват добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия.

Or. en

Изменение 466
Годфри Блум

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството 
на тютюневи изделия, доколкото 
тези добавки не водят до създаването 
на изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки.

Or. en

Изменение 467
Мария Ауксилиадора Кореа Самора, Естер Еранс Гарсия

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 

Държавите членки не забраняват 
употребата на захар или други добавки, 
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основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

които са от основно значение за 
производството на тютюневи изделия.

Or. es

Обосновка

Настоящата директива не следва да причинява ненужна вреда на европейското 
производство на тютюн. Поради това е необходимо да се запази и занапред 
използването на съставки, които са от основно значение за производството, 
например захар, премахването на които би направило сорта Бърлей непродаваем, 
като по този начин ще се застраши оцеляването на много тютюневи стопанства в 
ЕС.

Изменение 468
Паоло Бартолоци, Елизабета Гардини, Серджо Берлато, Джовани Ла Вия, Роберта 
Анджелили

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки не ограничават или 
забраняват употребата на съставки, 
които са от основно значение за 
производството на тютюневи изделия, 
доколкото употребата на тези 
съставки не води до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Or. it

Обосновка

Би било по-удачно да се използва терминът „съставка“, когато става въпрос за 
производството на тютюневи изделия. 

Изменение 469
Ярослав Калиновски
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, например захар, 
които са от основно значение за 
производството на тютюневи изделия.

Or. pl

Обосновка

Цигарите с характерни вкусово-ароматни качества станаха популярни (т.е. те 
представляват значителен дял от пазара на тютюневи изделия) в малък брой 
държави — членки на ЕС. В 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 непропорционална 
и като такава следва да бъде премахната.

Изменение 470
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия.

Or. de
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Изменение 471
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, като например 
захар.

Or. en

Обосновка

Изричното споменаване на „захар“ в текста като пример за добавка, която е от 
основно значение за производството на тютюневи изделия, ще поясни ситуацията и 
ще предостави гаранция на тютюнопроизводителите. С предложената промяна ще 
стане ясно, че добавянето на захар продължава да е възможно по време на 
производствения процес, като то е крайно необходимо за някои сортове тютюн 
(напр. „Бърлей”). Това се дължи на факта, че тези сортове загубват своето 
съдържание на захар по време на процеса на сушене, докато други сортове, като 
„Вирджиния”, го запазват.

Изменение 472
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на съставки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото
ползването на тези съставки не водят 
до създаването на изделие с характерни 
вкусово-ароматни качества.

Or. de
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Обосновка

Изменението е в следствие на заличаването на определение 2 – „Добавки”

Изменение 473
Фредерик Рийс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества. От друга страна, държавите 
членки предприемат действия, за да 
намалят, доколкото е възможно, 
наличието на аромати, за които се 
твърди, че са от основно значение, 
например някои видове захар с 
отрицателно въздействие върху 
здравето, като например фруктоза и 
глюкоза.

Or. fr

Обосновка

Свързано с изменението на съображение 17а (ново) относно инвертните захари, 
които могат да бъдат вредни за здравето. Според тютюневите експерти на тази 
категория добавени захари се дължи голяма част от образувания в цигарения дим 
формалдехид, който от 2009 г. е класифициран като канцерогенно вещество от 
Международната агенция за изследване на рака.

Изменение 474
Клаудиу Тънъсеску, Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества или нямат вторични 
отрицателни последици за 
потребителите.

Or. en

Изменение 475
Марит Полсен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

С изключение на продуктите, 
посочени в член 15, държавите членки 
не забраняват употребата на добавки, 
които са от основно значение за 
производството на тютюневи изделия, 
доколкото тези добавки не водят до 
създаването на изделие с характерни 
вкусово-ароматни качества.

Or. en

Изменение 476
Кристиан Енстрьом, Крис Дейвис, Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
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основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-ароматни 
качества.

основно значение за производството на 
тютюневи изделия за пушене, 
доколкото тези добавки не водят до 
създаването на изделие с характерни 
вкусово-ароматни качества.

Or. en

Изменение 477
Мариан Харкин, Пат Коуп Галахър, Джим Хигинс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
цигари и тютюн за ръчно свиване на 
цигари.

Or. en

Обосновка

Ако дадена добавка е от основно значение за производството на тютюневи изделия, 
то тя е основна. Целта на настоящата директива не е да възпрепятства 
производителите да използват основни добавки в своите продукти.

Изменение 478
Елена Оана Антонеску

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не забраняват
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството 
на тютюневи изделия, доколкото тези 

Държавите членки не разрешават
употребата на добавки в тютюневи 
изделия, които:
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добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

— допринасят за привлекателността 
и вкусовите качества на 
тютюневите изделия;
— са пристрастяващи или 
допринасят за опасността от 
пристрастяване към тютюневите 
изделия;
— са токсични или канцерогенни или 
за които има съмнение, че са 
канцерогенни.

Or. en

Изменение 479
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не забраняват 
употребата на добавки, които са от 
основно значение за производството на 
тютюневи изделия, доколкото тези 
добавки не водят до създаването на 
изделие с характерни вкусово-
ароматни качества.

Добавки, които са от основно значение 
за производството на тютюневи 
изделия, могат да бъдат включени в 
приложение -І, доколкото тези добавки 
не водят до създаването на изделие с 
вкусово-ароматни качества и не са 
свързани с привлекателността на 
тютюневите изделия.

Or. en

Обосновка

Според многократните изявления на комисаря по въпросите на здравеопазването 
Борг, тютюнът следва да има вкус на тютюн. Затова за никой аромат не може да се 
приеме, че е от основно значение за производството на тютюн. Само добавки, които 
не водят до овкусяване и не са свързани с привлекателността, могат да се 
квалифицират като имащи основно значение за производството на тютюневи 
изделия.
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Изменение 480
Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

заличава се

Or. cs

Изменение 481
Ренате Зомер, Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

заличава се

Or. de

Изменение 482
Карл-Хайнц Флоренц, Томас Улмер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Последващо предложение, обусловено от изменението на член 6, параграф 1.

Изменение 483
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 484
Рика Манер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за мерките, които 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф. За да се постигне 
целта за хармонизиране, Комисията 
изготвя недвусмислен списък на 
забранените съставки, посочени в 
настоящия параграф, в допълнение 
към който от държавите членки се 
изисква да се ангажират с параграфа 
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по начин, по който да увеличат 
строгостта на действие на 
регламента.

Or. fi

Изменение 485
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава членка 
Комисията определя с актове за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на 
параграф 1, като може да извърши 
това определяне и по собствена 
инициатива. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

заличава се

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема хармонизирани правила 
относно процедурите за определяне 
на това дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 
1. Посочените актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 21.

Or. en

Обосновка

Комисията би могла едностранно и основно да промени директивата, ако е 
оправомощена да приема делегирани актове в тази връзка. Регламентирането на 
съставките следва да се извършава по-скоро чрез процедура за съвместно вземане на 
решения.

Изменение 486
Гленис Уилмът, Картика Тамара Лиотар, Карл Шлютер, Неса Чилдърс, Катрин 
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Стайлър, Антония Първанова, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава членка 
Комисията определя с актове за 
изпълнение дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на 
параграф 1, като може да извърши 
това определяне и по собствена 
инициатива. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

заличава се

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема хармонизирани правила 
относно процедурите за определяне 
на това дали дадено тютюнево 
изделие попада в обхвата на параграф 
1. Посочените актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 21.

Or. en

Обосновка

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


